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Drodzy Mieszkańcy Gorzowa,
oddaję w Wasze ręce przygotowany przez zespół specjalistów i pracowników
Urzędu Miasta Wieloletni Plan Inwestycyjny Gorzowa Wlkp. na lata 2016-2023.
To dokument prezentujący kluczowe dla naszego Miasta inwestycje, których
realizacja pobudzi rozwój Gorzowa, a w rezultacie – stworzy nowe oblicze naszej wspólnej przestrzeni miejskiej, gdzie każdy z Was będzie mógł znaleźć
miejsce do życia.
Budowa Centrum Edukacji Zawodowej, hali sportowo-widowiskowej, rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gorzowa, parków i terenów zielonych,
rozbudowa transportu miejskiego, przebudowa i modernizacja dróg, budowa
nowych ścieżek rowerowych, to wybrane przykłady z 200 planowanych inwestycji, których całkowita wartość przekroczy kwotę 1 miliarda złotych.
Ten miliard zainwestujemy w przyszłość naszego Miasta. W przyszłość Mieszkańców Gorzowa.
Każda inwestycja wymaga wielkiego zaangażowania, również tego finansowego. Gorzów jest w pełni przygotowany na realizację tak ambitnego i niezwykle potrzebnego Planu. Każda zaplanowana inwestycja została skrupulatnie
przeanalizowana i skalkulowana, by jej realizacja w sposób najmniej dotkliwy
obciążała budżet Miasta. To dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków europejskich, głównie tych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
oraz racjonalnemu gospodarowaniu środkami własnymi budżetu Miasta, Plan
Inwestycyjny, który macie Państwo przed sobą, jest realny i zostanie zrealizowany.
Słowa podziękowania chciałbym skierować do wszystkich osób biorących
udział w przygotowaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, w szczególności
dziękuję Radnym Rady Miasta, dzięki którym zaplanowane inwestycje będą
mogły zostać zrealizowane. Dziękuję pracownikom naszego magistratu za
zaangażowanie i ogrom włożonej pracy. Was, Drodzy Mieszkańcy, chciałbym
prosić o wyrozumiałość i cierpliwość w tym intensywnym okresie, w którym
nasze Miasto będzie się zmieniać. Bo Gorzów zasługuje na to, co najlepsze.

Jacek Wójcicki

Prezydent Gorzowa Wlkp.
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0,00

12 690 900,00

środki zewnętrzne

środki własne

64 836 817,24

ŚRODKI WŁASNE

12 690 900,00

SUMA

2016

12 650 279,14

43 250 137,11

55 900 416,25

2017

7 033 274,39

13 357 800,61

20 391 075,00

2019

2020

9 709 310,69

19 104 445,31

28 813 756,00

187 091 524,56

SUMA

12 324 692,25

21 859 892,06

34 184 584,31

2018

3 038 408,16

8 944 210,34

11 982 618,50

2022

4 152 890,24

8 231 109,76

12 384 000,00

2023

122 254 707,32

1 - Transport

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

3 237 062,36

7 507 112,14

10 744 174,50

2021

TRANSPORT
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1 - Transport

 Ograniczanie negatywnego
wpływu transportu na środowisko.

 Poprawa bezpieczeństwa
użytkowników ruchu.

 Integracja systemu
informacji pasażerskiej
miejskiej z regionalną
- dostępność kompleksowej
informacji dla podróżnych
korzystających
z różnych rodzajów transportu.

 Inteligentny transport publiczny.

płynące z inwestycji

Korzyści
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Nazwa zadania

2017

1 938 500,00

Przebudowa torowiska od ul. Cichońskiego do ul.
Dworcowej

pozostałe elementy infrastruktury transportowej
(w tym SIP i monitoring)
3 597 600,00

500 000,00

11 402 100,00

Przebudowa torowiska w ul. Walczaka na odcinku
od stacji Shell do ul. Dowgielewiczowej

Budowa torowiska na odcinku od ronda Ofiar
Katynia do ul. Szarych Szeregów

582 000,00

Przebudowa torowiska w ul. Mieszka I na odcinku
od ul. Borowskiego do ul. Roosvelta
488 000,00

154 800,00

13 904 700,00

20 022 900,00

Przebudowa torowiska - Katedra rozjazdy, odcinek
od Katedry do ul. Borowskiego

Przebudowa torowiska w ul. Kostrzyńskiej na
odcinku od Placu Słonecznego do zajezdni na
Wieprzycach
514 400,00

9 550 000,00

Przebudowa torowiska w ul. Warszawskiej - od ul.
9 Muz do ul. Cichońskiego

50 164 100,00

12 490 900,00

odcinki torowisk do modernizacji i budowy

8 707 556,91
38 204 268,29

1 510 838,21

W tym VAT

11 959 831,71

środki zewnętrzne

12 490 900,00

Przebudowa torowiska w ul. Dworcowej wraz z
pętlą

2018

2019

2020

1 500 000,00

1 133 600,00

15 283 375,00

8 198 500,00

3 841 600,00

29 957 075,00

18 266 509,15

6 323 536,79

11 690 565,85

1 000 000,00

15 544 075,00

16 544 075,00

10 087 850,61

3 430 660,37

6 456 224,39

700 000,00

21 724 075,00

22 424 075,00

13 673 216,46

4 586 270,12

8 750 858,54

12 490 900,00 50 164 100,00 29 957 075,00 16 544 075,00 22 424 075,00

2016

wkład własny

zrównoważonego
1.1 System
transportu miejskiego

Lp.

1 202 400,00

5 107 375,00

6 309 775,00

3 847 423,78

1 529 570,12

2 462 351,22

6 309 775,00

2021

2022

1 - Transport

2023
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Nazwa zadania

297 000,00

2019

2 500 000,00

2020
456 000,00

2021

1 050 000,00

252 450,00

44 550,00

środki zewnętrzne

wkład własny

elementów infrastruktury promującej
1.6 Budowa
transport niskoemisyjny w Gorzowie Wlkp.
2 125 000,00

375 000,00

2 125 000,00

375 000,00

2 125 000,00

375 000,00

2 500 000,00

892 500,00
2 500 000,00

1 468 382,91

259 126,40

środki zewnętrzne
2 500 000,00

2 920 868,81

315 447,44

157 500,00

0,00

200 000,00

wkład własny

1.5 Budowa ścieżki nad Wartą

środki zewnętrzne

wkład własny

1.4 System ścieżek rowerowych

środki zewnętrzne

wkład własny

2 125 000,00

375 000,00

2 500 000,00

1 181 228,85

208 452,15

1 389 681,00

2 125 000,00

375 000,00

850 000,00

150 000,00

1 000 000,00

406 639,58

71 759,93

478 399,50

2 125 000,00

375 000,00

2 500 000,00

117 690,00

Przebudowa torowisk nie ujętych w etapie I

1.3 Budowa tras rowerowych EuroVelo

338 310,00

278 048,78

Budowa torowiska w AL.Odrodzenia

odcinki torowisk do modernizacji i budowy

środki zewnętrzne

85 268,29

1 727 509,31

2018

W tym VAT

3 236 316,25

2017

177 951,22

200 000,00

2016

wkład własny

II tzw. rezerwowy projekt transportowy
1.2 (2020-2023) System zrównoważonego
transportu miejskiego

Lp.

3 770 429,85

712 188,65

4 482 618,50

2 125 000,00

375 000,00

2 500 000,00

0,00

5 000 000,00

3 048 780,49

934 959,35

1 951 219,51

5 000 000,00

2022

1 - Transport

2 405 500,00

424 500,00

2 830 000,00

3 874 000,00

5 680 000,00

5 825 609,76

1 786 520,33

3 728 390,24

9 554 000,00

2023

15 364 056,00

środki własne
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8 515 910,00

środki zewnętrzne

139 713 558,32

ŚRODKI WŁASNE

23 879 966,00

SUMA

2016

31 934 180,74

35 427 289,58

67 236 114,86

2017

13 168 204,80

24 914 160,53

38 082 365,33

2019

2020

15 179 000,00

3 910 000,00

19 089 000,00

265 338 124,76

SUMA

34 884 616,78

40 112 561,78

74 097 178,56

2018

9 294 500,00

5 000 000,00

14 294 500,00

2022

10 487 500,00

3 000 000,00

13 487 500,00

2023

2 - Infrastruktura drogowa

125 624 566,44

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

9 401 500,00

4 700 000,00

14 101 500,00

2021

INFRASTRUKTURA
DROGOWA
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2 - Infrastruktura drogowa

 Poprawa mobilności mieszkańców
i warunków komunikacyjnych
(ciche nawierzchnie,
energooszczędne oświetlenie).

 Zwiększenie komfortu
i bezpieczeństwa korzystania z dróg.

 Zwiększenie dostępności
komunikacyjnej miasta i całego
regionu do głównych ciągów dróg.

płynące z inwestycji

Korzyści

1 200 000,00

Środki unijne

590 910,00

środki zewnętrzne ZIT

14 772 710,00

10 227 290,00

3 000 000,00

środki zewnętrzne
4 000 000,00
3 000 000,00

wkład własny

środki zewnętrzne

2.6 Przebudowa ul. Kobylogórskiej etap I a

4 000 000,00

wkład własny
7 000 000,00

8 048 000,00

Środki rządowe - PRGiPID
7 000 000,00

1 647 000,00

środki zewnętrzne (dofinansowanie z projektu
tramwajowego)

2.5 Przebudowa ul. Towarowej - Fabrycznej

1 053 000,00

2 700 000,00

15 692 851,78

2 769 326,78

wkład własny

9 616 000,00

3 660 000,00

6 000 000,00

14 220 909,58

2 487 450,74

środki zewnętrzne (dofinansowanie z projektu
tramwajowego)

7 000 000,00

0,00

200 000,00

2 340 000,00

ul. Chrobrego - deptak bez toro2.4 Przebudowa
wiska

12

10 636 380,00

7 363 620,00

wkład własny

2.3 Przebudowa ul. Sikorskiego - bez torowiska

środki zewnętrzne

wkład własny

46 162 178,56

2018
25 781 365,33

2019

9 040 000,00

21 914 160,53

3 867 204,80

200 000,00 16 583 004,86 18 462 178,56 25 781 365,33

409 090,00

wkład własny

Modernizacja wschodniego wylotu DK 22 w Go2.2 rzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków
do granic miasta

40 583 004,86

2017

1 000 000,00 18 000 000,00 25 000 000,00

2016

Nazwa zadania

ul. Kostrzyńskiej (od Pl. Słonecz2.1 Przebudowa
nego do węzła S3)

Lp.
0,00

9 369 000,00

2020
0,00

9 950 000,00

2021
0,00

0,00

8 587 000,00

2023

2 - Infrastruktura drogowa

7 208 500,00

2022

Nazwa zadania
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4 500 000,00
4 500 000,00

środki zewnętrzne

9 000 000,00

9 180 000,00

2016

wkład własny

obiektów mostowych
2.14 Przebudowa
w ul. Borowskiego wraz z przebudową drogi

Środki rządowe - subwencja ogólna

środki zewnętrzne

wkład własny

2.12 Przebudowa ul. Pomorskiej

środki zewnętrzne

wkład własny

ul. Kosynierów Gdyńskich od ul.
2.11 Modernizacja
Krzywoustego do ul. Słowiańskiej

środki zewnętrzne

wkład własny

2.10 Budowa ul. Grabskiego - Niepodległości

środki zewnętrzne RPRGiPID

wkład własny

ul. Śląskiej wraz z petlą autobu2.9 Przebudowa
sową

środki zewnętrzne RPRGiPID

wkład własny

ul. Spichrzowej- od ul. Składowej
2.8 Przebudowa
do ulicy Teatralnej

środki zewnętrzne

wkład własny

2.7 Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego

Lp.

7 820 000,00

2 616 000,00

2 616 000,00

2017

10 000 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

3 000 000,00

4 848 000,00

7 848 000,00

2018

80 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

3 000 000,00

5 840 000,00

8 840 000,00

2019

1 920 000,00

3 000 000,00

6 169 000,00

9 169 000,00

200 000,00

200 000,00

2020

3 500 000,00

3 000 000,00

6 800 000,00

9 800 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

2021

0,00

3 000 000,00

5 587 000,00

8 587 000,00

2023

2 - Infrastruktura drogowa

4 000 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

3 000 000,00

4 058 500,00

7 058 500,00

2022

Nazwa zadania
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środki zewnętrzne

wkład własny

ulicy Drzymały od ul. Jagiełły do
2.19 Przebudowa
ul. Borowskiego

środki zewnętrzne

wkład własny

ul.Dąbrowskiego na odcinku od
2.18 Przebudowa
Borowskiego do ul. Jagiełły

5 000 000,00

10 000 000,00

2018

środki zewnętrzne

1 960 000,00

1 960 000,00

3 920 000,00

1 950 000,00

1 950 000,00

3 900 000,00

2017

5 000 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

2016

wkład własny

Przebudowa ul. Myśliborskiej wraz budową
2.17 drugiej jezdni - etap III na odcinku do ronda
przy Północnej Obwodnicy do ul. Dobrej

środki zewnętrzne

wkład własny

Przebudowa ul. Myśliborskiej wraz budową
jezdni - etap II na odcinku od skrzyzo2.16 drugiej
wania z ulicą Chorwacką do ronda przy Północnej Obwodnicy

środki zewnętrzne

wkład własny

Budowa drugiej jezdni ulicy Myśliborskiej (na
2.15 odcinku od ronda Szczcińskiego do skrzyżowania z ul. Chorwacką)

Lp.

0,00

80 000,00

80 000,00

2019

0,00

100 000,00

100 000,00

910 000,00

910 000,00

1 820 000,00

2020

1 700 000,00

1 700 000,00

3 400 000,00

2021

2023

2 - Infrastruktura drogowa

2022

Nazwa zadania
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środki zewnętrzne

wkład własny

ul. Marcinkowskiego od ul. Myśli2.25 Przebudowa
borskiej do ulicy Matejki (alejki) I etap

środki zewnętrzne

wkład własny

2.24 Budowa Północnej Obwodnicy Gorzowa Wlkp.

środki zewnętrzne

wkład własny

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

475 000,00

475 000,00

425 000,00

4 475 000,00

wkład własny

środki zewnętrzne (ścieżka rowerowa z ZIT)

4 900 000,00

0,00

158 966,00

158 966,00

6 499 966,00

2016

ul. Walczaka (nowe skrzyżowanie/rondo)

2.23 Przebudowa ul. Kłosowej

2.22

środki zewnętrzne

wkład własny

Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie
2.21 Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta

Pozostałe

środki zewnętrzne

wkład własny

ul. Szczecińskiej wraz budową
2.20 Przebudowa
drugiej jezdni - etap III od węzła S3 do KSSSE

Lp.

9 217 110,00

2017

9 887 000,00

2018

3 181 000,00

2019

7 800 000,00

2020

651 500,00

0,00

100 000,00

100 000,00

2021

4 900 500,00

2023

2 - Infrastruktura drogowa

3 086 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

4 000 000,00

2022

Nazwa zadania
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środki zewnętrzne

0,00

164 500,00

wkład własny

0,00

2 406 610,00

2 406 610,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

300 000,00

300 000,00

2017

164 500,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

480 000,00

480 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

16 000,00

16 000,00

2016

2.32 Budowa ul. Siewnej

środki zewnętrzne

wkład własny

2.31 Przebudowa ul. Gwiaździstej

środki zewnętrzne

wkład własny

Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morelowa,
2.30 Klonowa Lipowa - ETAP I (ul. Lipowa wraz z ul.
Sielską do ul. Kwiatowej )

środki zewnętrzne

wkład własny

2.29 Remont kładki przy moście kolejowym

środki zewnętrzne

wkład własny

bezpieczny Gorzów - modernizacja
2.28 Program
infrastruktury drogowej

środki zewnętrzne

wkład własny

2.27 Budowa ul. Jana Pawła II

środki zewnętrzne

wkład własny

ul. Stilonowej na odcinku od Za2.26 Przebudowa
menhofa do ul. Walczaka

Lp.

0,00

2 943 500,00

2 943 500,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

1 272 000,00

1 272 000,00

2018

2019

2020

2021

2023

2 - Infrastruktura drogowa

2022

Nazwa zadania
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środki zewnętrzne

wkład własny

2.39 Przebudowa ulicy Sosnkowskiego

środki zewnętrzne

wkład własny

2.38 Przebudowa ul. Ryskiej

środki zewnętrzne

wkład własny

2.37 Przebuowa ul. Jagielończyka

środki zewnętrzne

wkład własny

2.36 Przebuowa ul. Osadniczej

środki zewnętrzne

wkład własny

ETAP Ulica Bracka (od kanału do Sielskiej)
2.35 II
wraz z ul. Sielską (od Kwiatowej do Spokojnej)

środki zewnętrzne

wkład własny

ulicy Piłkarskiej II etap wraz z ka2.34 Przebudowa
nalizacją deszczową

środki zewnętrzne

wkład własny

2.33 Przebudowa ulicy Sulęcińskiej

Lp.
70 000,00

70 000,00

2016

0,00

846 000,00

846 000,00

2017

0,00

2 600 000,00

2 600 000,00

2018

0,00

1 600 000,00

1 600 000,00

2019

0,00

1 100 000,00

1 100 000,00

0,00

800 000,00

800 000,00

0,00

5 700 000,00

5 700 000,00

2020

0,00

451 500,00

451 500,00

2021

2023

2 - Infrastruktura drogowa

2022

Nazwa zadania
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środki zewnętrzne

wkład własny

2.46 Przebudowa ul. Okrzei

środki zewnętrzne

wkład własny

2.45 Przebudowa ul. Małorolnych (380 mb)

środki zewnętrzne

wkład własny

„Tuptuś” - modernizacja chodników
2.44 Program
w mieście

środki zewnętrzne

wkład własny

2.43 Przebudowa ul. 9-go Maja

środki zewnętrzne

wkład własny

2.42 Przebudowa ul. Międzychodzkiej

środki zewnętrzne

wkład własny

2.41 Przebudowa ul. Dunikowskiego

środki zewnętrzne

wkład własny

2.40 Przebudowa ul. Warskiego

Lp.

0,00

50 000,00

50 000,00

2016

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

2 300 000,00

2 300 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

2017

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

420 000,00

420 000,00

0,00

1 401 500,00

1 401 500,00

2018

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

1 381 000,00

1 381 000,00

2019

0,00

200 000,00

200 000,00

2020

0,00

200 000,00

200 000,00

2021

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

2 650 500,00

2 650 500,00

2023

2 - Infrastruktura drogowa

0,00

200 000,00

200 000,00

2022

Nazwa zadania
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środki zewnętrzne

wkład własny

2.50 Przebudowa ul. Sosabowskiego

środki zewnętrzne

wkład własny

ul. Dąbroszyńskiej (bez oświetle2.49 Przebudowa
nia)

środki zewnętrzne

wkład własny

2.48 Przebudowa ul. Bazaltowej

środki zewnętrzne

wkład własny

2.47 Przebudowa ul. Kołłątaja

Lp.

2016

2017

0,00

750 000,00

750 000,00

0,00

900 000,00

900 000,00

2018

2019

2020

2021

0,00

2 050 000,00

2 050 000,00

2023

2 - Infrastruktura drogowa

0,00

2 886 000,00

2 886 000,00

2022

1 435 600,00

środki własne

20

0,00

środki zewnętrzne

21 907 364,71

ŚRODKI WŁASNE

1 435 600,00

SUMA

2016

16 580 000,00

0,00

16 580 000,00

2017

1 185 882,36

6 720 000,02

7 905 882,38

2019

35 347 364,71

SUMA

2 705 882,35

6 719 999,98

9 425 882,33

2018

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

2023

3 - Gospodarka nieruchomościami

13 440 000,00

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

0,00

0,00

0,00

2021

GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
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3 - Gospodarka nieruchomościami

 poprawa wizerunku miasta

 Aktywizacja zawodowa
mieszkańców

 Nowe tereny inwestycyjne
jako potencjał dla rozwoju
gospodarczego

płynące z inwestycji

Korzyści

0,00

śroki rządowe (RPRGiPID, Subwencja Ogólna,
Rezerwa Celowa, MSiK)

22

środki zewnętrzne

wkład własny

Przekształcenie prawa użytkowania wieczyste3.5 go w prawo własności nieruchomości położonej w Dziwnowie

środki zewnętrzne

wkład własny

3.4 Zakup nieruchomości

środki zewnętrzne

wkład własny

3.3 Nabywanie nieruchomości

środki zewnętrzne

wkład własny

nieruchomości Litewska, Chor3.2 Przygotowanie
wacka

0,00

35 600,00

35 600,00

0,00

1 400 000,00

0,00

15 000 000,00

15 000 000,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

80 000,00
0,00

1 520 000,00

1 520 000,00

6 719 999,98

środki zewnętrzne

7 905 882,33

2 705 882,35

0,00

6 719 999,98

1 185 882,35

80 000,00

16 580 000,00

0,00

0,00

9 425 882,33

2018

wkład własny

1 400 000,00

1 435 600,00

0,00

własne

2017

1 435 600,00 16 580 000,00

2016

środki unijne (POiŚ, ZIT, RPO, INTERREG)

3 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Nazwa zadania

3.1 Zbrojenie terenów inwestycyjnych

Lp.

6 720 000,02

1 185 882,36

7 905 882,38

1 185 882,36

0,00

6 720 000,02

7 905 882,38

2019

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

3 - Gospodarka nieruchomościami

0,00

0,00

0,00

0,00

2022
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3 - Gospodarka nieruchomościami

Inwestycje będą wspierane
wieloletnią kampanią promocyjną
finansowaną ze Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
Poddziałanie 1.4.2 Promocja
regionu

480 986,00

środki własne
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150 000,00

środki zewnętrzne

66 677 375,60

ŚRODKI WŁASNE

630 986,00

SUMA

2016

3 693 201,10

906 798,90

4 600 000,00

2017

19 776 503,50

14 056 496,50

33 833 000,00

2019

96 903 986,00

SUMA

37 486 685,00

15 113 315,00

52 600 000,00

2018

2 650 000,00

0,00

2 650 000,00

2020

1 660 000,00

0,00

1 660 000,00

2022

230 000,00

0,00

230 000,00

2023

30 226 610,40

4 - Edukacja

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

700 000,00

0,00

700 000,00

2021

EDUKACJA
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4 - Edukacja

 Poprawienie bazy edukacyjnej,
jakości nauczania i zintegrowanie
jej z rynkiem pracy.

 Wzrost oferty edukacyjnej
i wczesna identyfikacja
i eliminacja barier ( w tym
architektonicznych).

 Wyrównywanie szans
edukacyjnych – jakość
i dostępność kształcenia.

płynące z inwestycji

Korzyści

Nazwa zadania

środki zewnętrzne

wkład własny

Modernizacja węzła cieplnego i układu zasilania hali sportowej w Zespole Szkół nr 20 przy
ul. Szarych Szeregów7 - II etap

26

środki zewnętrzne

wkład własny

4.7 Szkoły Muzyczne przy ul. Warszawskiej

środki zewnętrzne

wkład własny

4.6 Plan inwestycyjny placówek oświatowych

środki zewnętrzne

wkład własny

drugiego obiektu Szkoły Podstawowej
4.5 Budowa
nr 20

środki zewnętrzne

wkład własny

termozaworów grzejnikowych w Ze4.4 Montaż
spole Szkół nr 20 przy ul. Szarych Szeregów 7

4.3

środki zewnętrzne

wkład własny

0,00

90 000,00

90 000,00

0,00

140 900,00

140 900,00

0,00

60 086,00

60 086,00

150 000,00

środki zewnętrzne

i zakupy inwestycyjne w placówkach
4.2 Wydatki
oświatowych

190 000,00

340 000,00

2016

wkład własny

4.1 Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu

Lp.

2018

2019

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

1 400 000,00

1 400 000,00

0,00

700 000,00

700 000,00

906 798,90

1 193 201,10

0,00

9 600 000,00

9 600 000,00

0,00

1 200 000,00

1 200 000,00

0,00

6 800 000,00

6 800 000,00

15 113 315,00

19 886 685,00

0,00

1 273 000,00

1 273 000,00

14 056 496,50

18 503 503,50

2 100 000,00 35 000 000,00 32 560 000,00

2017

0,00

2 650 000,00

2 650 000,00

2020

0,00

700 000,00

700 000,00

2021

0,00

1 660 000,00

1 660 000,00

2022

4 - Edukacja

0,00

230 000,00

230 000,00

2023
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4 - Edukacja

2016 – 340 tys. zł
2017 – 2,1 mln zł
2018 – 35 mln zł
2019 – 32,56 mln zł

 Na jego budowę
przeznaczyliśmy 70 milionów
złotych!

 W latach 2016-2019
przy ul. Warszawskiej,
w niszczejących obecnie
obiektach byłego szpitala,
powstanie supernowoczesne
CENTRUM EDUKACJI
ZAWODOWEJ i BIZNESU

na edukację!

Gorzów stawia

6 603 479,00

środki własne

28

18 411 319,00

środki zewnętrzne

22 289 564,00

ŚRODKI WŁASNE

25 014 798,00

SUMA

2016

8 186 830,00

15 945 381,00

24 132 211,00

2017

2 211 000,00

12 529 000,00

14 740 000,00

2019

2020

2 199 350,00

11 941 650,00

14 141 000,00

98 620 709,00

SUMA

2 180 055,00

12 353 645,00

14 533 700,00

2018

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

2023

5 - Ochrona środowiska

76 331 145,00

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

908 850,00

5 150 150,00

6 059 000,00

2021

OCHRONA
ŚRODOWISKA
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5 - Ochrona środowiska

 Zwiększenie dostępności
mieszkańców do terenów
zielonych.

 Rewitalizacja zieleni - realizacja
spójnej koncepcji z zakresu
zielonej infrastruktury,
która pozwoli na właściwe
ukierunkowanie ruchu
turystycznego na obszarach
cennych przyrodniczo.

 Zachowanie i ochrona
środowiska naturalnego oraz
wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami.

płynące z inwestycji

Korzyści

Nazwa zadania

2016

2017

30

50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00

Budowa zbiornika retencyjnego
w rejonie ul. Jagiełły

Modernizacja zbiornika retencyjnego
w ul. Szmaragdowej

Budowa zbiornika retencyjnego
w rejonie ul. Górczyńskej

Budowa zbiornika retencyjnego
w rejonie ul. Olimpijskiej

Budowa zbiornika retencyjnego
w rejonie ul. Śląskiej

Budowa zbiornika retencyjnegop
w rejonie ul. Podmiejskiej

Likwidacja uszczelnienia gruntu poprzez stosowanie wzmocnień przepuszczalnych dla wody

400 000,00

PROJEKTY W ZAKRESIE ODWODNIENIA

Odwodnienie rejonu ul. Żwirowej

340 000,00

60 000,00

400 000,00

2 932 500,00

środki zewnętrzne

wkład własny

wód opadowych na terenie
5.3 Zagospodarowanie
Miasta Gorzowa Wlkp. - I etap

środki zewnętrzne

581 657,00

3 514 157,00

5.2 Termomodernizacja

wkład własny

15 138 819,00

5 961 822,00

środki zewnętrzne

wkład własny

2 550 000,00

450 000,00

3 000 000,00

2018

3 910 000,00

690 000,00

4 600 000,00

2019

1 451 800,00

348 200,00

1 800 000,00

2020

1 500 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

626 300,00

2 726 300,00

2 317 355,00

408 945,00

1 500 000,00

160 000,00

3 775 000,00

2 750 000,00

775 000,00

2 975 000,00

2 815 000,00

350 000,00

4 000 000,00

10 140 000,00

11 533 700,00
2 573 700,00

8 619 000,00

1 521 000,00

9 803 645,00

1 730 055,00

5 625 000,00

6 716 000,00

12 341 000,00

10 489 850,00

1 851 150,00

2 726 300,00 11 533 700,00 10 140 000,00 12 341 000,00

5 305 700,00

4 427 706,00

9 733 406,00

8 322 326,00

3 350 179,00

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
5.1 w śródmieściu Gorzowa Wlkp. KAWKA bez roku 21 100 641,00 11 672 505,00
2015

Lp.

6 059 000,00

6 059 000,00

5 150 150,00

908 850,00

6 059 000,00

2021

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

5 - Ochrona środowiska

2022
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5 - Ochrona środowiska

eko
GORZÓW

11 196 190,00

środki własne
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10 215 099,00

środki zewnętrzne

22 956 401,30

ŚRODKI WŁASNE

21 411 289,00

SUMA

2016

3 446 310,00

1 700 000,00

5 146 310,00

2017

750 000,00

4 250 000,00

5 000 000,00

2019

51 440 274,31

SUMA

5 200 550,00

7 936 450,00

13 137 000,00

2018

750 000,00

4 250 000,00

5 000 000,00

2020

90 000,00

0,00

90 000,00

2022

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

2023

6 - Infrastruktura komunalna

28 483 873,01

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

23 351,30

132 324,01

155 675,31

2021

INFRASTRUKTURA
KOMUNALNA
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6 - Infrastruktura komunalna

Wojciech Kłosowski,
ekspert ds. rewitalizacji w Gorzowie

Rewitalizacja miasta
nie polega na tym,
że coś tam się odmaluje.
To sięganie do przyczyn kryzysu
i rozwiązywanie go w oparciu
o wspólnotę i współdziałanie.”

„… Nie ma osobnej
rewitalizacji społecznej
i rewitalizacji infrastruktury.
Jest jedna rewitalizacja,
której rdzeniem jest
zmiana społeczna. (…)

Nazwa zadania

34

15 000,00
85 000,00

środki zewnętrzne

100 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

82 500,00

82 500,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

75 000,00

75 000,00

9 905 099,00

10 590 000,00

20 495 099,00

2016

wkład własny

zdegradowanych obszarów mia6.7 Rewitalizacja
sta Gorzowa Wlkp.

środki zewnętrzne

wkład własny

Przebudowa schodów terenowych zlokalizowa6.6 nych na skarpie pomiędzy kompleksem garaży
przy ul. Grottgera a budynkami nr 1-4.

środki zewnętrzne

wkład własny

Budowa dróg dojazdowych wraz z oświetle6.5 niem do garaży zlokalizowanych przy ul. Niemcewicza i Marcinkowskiego

środki zewnętrzne

wkład własny

6.4 Budowa i modernizacja oświetlenia

środki zewnętrzne

wkład własny

Budowa urządzeń podczyszczających ścieki opa6.3 dowe z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

środki zewnętrzne

wkład własny

gospodarki wodno-ściekowej
6.2 Uporządkowanie
w obszarze Związku Celowego Gmin MG-6

środki zewnętrzne

wkład własny

odprowadzania wód deszczowych
6.1 Budowa
z zachodniej części miasta

Lp.

1 700 000,00

300 000,00

2 000 000,00

2017

3 400 000,00

600 000,00

4 000 000,00

2018

4 250 000,00

750 000,00

5 000 000,00

2019

4 250 000,00

750 000,00

5 000 000,00

2020

132 324,01

23 351,30

155 675,31

2021

2023

6 - Infrastruktura komunalna

2022

Nazwa zadania
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środki zewnętrzne

wkład własny

Realizacja „Zielonego Bulwaru” w połączeniu
z rewitalizacją miasta na odcinku nabrzeża
6.13 rzeki od strony Zamościa od mostu Staromiejskiego wzdłuż ulicy Fabrycznej do mostu
kolejowego

środki zewnętrzne

wkład własny

Parków: Wiosny Ludów oraz
6.12 Rewitalizacja
Kopernika

REWITALIZACJA ZIELENI

środki zewnętrzne

wkład własny

6.11 Modernizacja schroniska dla zwierząt

środki zewnętrzne

wkład własny

6.10 Rozbudowa Cmentarza Komunalnego

środki zewnętrzne

wkład własny

szaletu miejskiego - skwer przy
6.9 Ustawienie
ul. Chrobrego i Sikorskiego w Gorzowie Wlkp.

środki zewnętrzne

wkład własny

„Koncepcja rewaloryzacji wybranych terenów
6.8 zieleni Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Gorzowa Wlkp.”

Lp.

0,00

53 690,00

53 690,00

225 000,00

25 000,00

250 000,00

2016

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

146 310,00

146 310,00

2017

286 450,00

50 550,00

337 000,00

4 250 000,00

750 000,00

5 000 000,00

0,00

3 800 000,00

3 800 000,00

2018

2019

2020

2021

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

2023

6 - Infrastruktura komunalna

0,00

90 000,00

90 000,00

2022

296 600,00

środki własne
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18 883 094,60

środki zewnętrzne

13 993 683,43

ŚRODKI WŁASNE

296 600,00

SUMA

2016

3 045 239,40

5 380 199,99

21 928 334,00

2017

5 032 044,02

0,00

4 460 000,01

2019

41 684 934,01

SUMA

5 619 800,01

3 427 955,99

11 000 000,00

2018

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

2022

27 691 250,58

7 - Kultura

0,00

0,00

0,00

2023

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

0,00

0,00

0,00

2021

KULTURA
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7 - Kultura

 Wspieranie dialogu
międzykulturowego
w ramach wspólnych
przedsięwzięć instytucji kultury,
organizacji pozarządowych
i sektora prywatnego

 Zwiększenie dostępności
i rozszerzenie oferty kulturalnej

 Zachowanie i rozwój
tożsamości kulturowej

płynące z inwestycji

Korzyści

38

Nazwa zadania

środki zewnętrzne

13 284 650,00

2 344 350,00

wkad własny

5 183 400,60

575 933,40

15 629 000,00

0,00

146 600,00

146 600,00

0,00

150 000,00

5 759 334,00

7.5 Schody Donikąd

środki zewnętrzne

wkład własny

oraz Cyfryzacja kina w Miejskim
7.4 Modernizacja
Ośrodku Sztuki

środki zewnętrzne MAiC

wkład własny

7.3 Rewitalizacja willi Jaehnego /Instytut Papuszy

środki zewnętrzne

wkład własny

7.2 Wyposażenie jednostek kultury(MOS/MCK)

415 044,00

środki zewnętrzne

540 000,00

2017

124 956,00

150 000,00

2016

wkład własny

kultury i dziedzictwa kulturowego 7.1 Zasoby
MOS/MCK

Lp.

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

5 380 199,99

1 619 800,01

7 000 000,00

2018

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

3 427 955,99

1 032 044,02

4 460 000,01

2019

2020

2021

2022

7 - Kultura

2023
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(źródło – Polskie Radio) prof. Ewa Rewers, filozof, teoretyk kultury, kierownik Zakładu Kultury
Miasta w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu

„Nie ma możliwości, żeby istniało miasto bez kultury i sztuki.
Nie ma miasta, w którym kultura i sztuka nie odgrywałaby roli”

7 - Kultura

Na ten cel Gorzów przeznaczy
6 mln zł

Jedną z największych wartości
kulturowych Gorzowa, jego
niezbywalnym dziedzictwem,
jest wielokulturowość.
Dokumentowaniem,
pielęgnowaniem i promowaniem
tego dziedzictwa będzie się
zajmował Instytut Papuszy.

w Willi Jaehnego

Instytut Papuszy

4 226 274,00

środki własne
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1 824 916,00

środki zewnętrzne

95 331 601,50

ŚRODKI WŁASNE

6 051 190,00

SUMA

2016

6 279 300,00

5 227 500,00

11 506 800,00

2017

11 133 000,00

0,00

11 133 000,00

2019

2020

17 000 000,00

0,00

17 000 000,00

102 984 840,00

SUMA

9 406 027,50

600 822,50

10 006 850,00

2018

24 887 000,00

0,00

24 887 000,00

2022

3 300 000,00

0,00

3 300 000,00

2023

8 - Administracja publiczna

7 653 238,50

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

19 100 000,00

0,00

19 100 000,00

2021

ADMINISTRACJA
PUBLICZNA

41

8 - Administracja publiczna

 Podniesienie standardów
obsługi mieszkańców

 Przyjazny urząd

 Podniesienie jakości usług
świadczonych
przez administrację

płynące z inwestycji

Korzyści

Nazwa zadania

42

środki zewnętrzne

wkład własny

8.6 Budżet obywatelski

środki zewnętrzne

wkład własny

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

65 000,00

środki zewnętrzne

8.5 Zakup sprzętu komputerowego

80 000,00

145 000,00

0,00

1 645 700,00

1 645 700,00

1 759 916,00

310 574,00

2 070 490,00

0,00

140 000,00

140 000,00

2016

wkład własny

Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy
8.4 ul. Kazimierza Wielkiego 1 do potrzeb osób
niepełnosprawnych

środki zewnętrzne

wkład własny

8.3 Budowa sali obsługi Urzędu Miasta

środki zewnętrzne

wkład własny

Rozwój elektronicznych usług świadczonych
8.2 przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych

środki zewnętrzne

wkład własny

Adaptacja budynku przy ulicy Obotryckiej na
8.1 potrzeby Urzędu Miasta bez zagospodarowania

Lp.

0,00

2 700 000,00

2 700 000,00

5 227 500,00

922 500,00

6 150 000,00

0,00

2 656 800,00

2 656 800,00

2017

0,00

2 800 000,00

2 800 000,00

600 822,50

106 027,50

706 850,00

0,00

6 500 000,00

6 500 000,00

2018

2020

2021

2022

0,00

2 900 000,00

2 900 000,00

0,00

8 233 000,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

14 000 000,00

0,00

3 100 000,00

3 100 000,00

0,00

16 000 000,00

0,00

3 300 000,00

3 300 000,00

2023

8 - Administracja publiczna

0,00

3 200 000,00

3 200 000,00

0,00

21 687 000,00

8 233 000,00 14 000 000,00 16 000 000,00 21 687 000,00

2019
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8 - Administracja publiczna

Integracja wydziałów w jednej lokalizacji
Nowoczesne, rozwijające się miasto z przyszłością
potrzebuje urzędu, który w godny sposób będzie
przyjmował Mieszkańców. Naszym celem jest
integracja wszystkich wydziałów Urzędu Miasta w
jednej lokalizacji. Tak jest oszczędniej i wygodniej
dla Mieszkańców, którzy nie powinni krążyć po
całym mieście, by załatwić urzędową sprawę.

Podejmując decyzję o adaptacji budynku przy
ul. Obotryckiej na potrzeby Urzędu Miasta,
kierowaliśmy się jego najlepszym interesem.
Logiczne jest zagospodarowanie, modernizacja
i przywrócenie dawnej świetności historycznemu
magistratowi, który przez lata popadał w ruinę.
Modernizacja tego budynku i połączenie go
z obecnym budynkiem UM to nawiązanie to
dziedzictwa historycznego i kulturowego miasta.

przy Obotryckiej

Adaptacja budynku

4 446 665,00

środki własne
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1 908 735,00

środki zewnętrzne

14 680 686,93

ŚRODKI WŁASNE

6 355 400,00

SUMA

2016

1 670 325,89

2 243 047,41

3 913 373,30

2017

4 412 518,20

212 603,13

4 625 121,33

2019

19 549 846,91

SUMA

3 608 383,33

205 605,52

3 813 988,85

2018

542 794,51

299 168,92

841 963,43

2020

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

2023

9 - Polityka społeczna i edukacyjna opieka wychowawcza

4 869 159,98

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

0,00

0,00

0,00

2021

POLITYKA SPOŁECZNA
I EDUKACYJNA
OPIEKA WYCHOWAWCZA
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9 - Polityka społeczna i edukacyjna opieka wychowawcza

 Więcej miejsc w żłobkach
i przedszkolach

 Wyrównywanie szans
w dostępnie do usług
opiekuńczo - wychowawczych
– żłobki i przedszkola

płynące z inwestycji

Korzyści

Nazwa zadania
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48 000,00
72 000,00

środki zewnętrzne

120 000,00

0,00

25 400,00

wkład własny

9.3 Zadania inwestycyjne - placówki GCPR

środki zewnętrzne

wkład własny

i zakupy inwestycyjne w placówkach
9.2 Wydatki
wywchowawczych

środki zewnętrzne

wkład własny

25 400,00

1 836 735,00

środki zewnętrzne

9.2 Budowa przedszkola na Osiedlu Europejskim

4 373 265,00

6 210 000,00

2016

wkład własny

żłobka na ulicy Maczka przy Przed9.1 Budowa
szkolu nr 17

Lp.

2 243 047,41

1 470 325,89

3 713 373,30

0,00

200 000,00

200 000,00

2017

205 605,52

608 383,33

813 988,85

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

2018

212 603,13

412 518,20

625 121,33

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

2019

2021

2022

2023

9 - Polityka społeczna i edukacyjna opieka wychowawcza

299 168,92

542 794,51

841 963,43

2020
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9 - Polityka społeczna i edukacyjna opieka wychowawcza

Aby zapewnić im poczucie
bezpieczeństwa i komfort,
niezbędne jest zapewnienie
ich pociechom nowoczesnych,
dostosowanych do potrzeb
placówek
opiekuńczo-oświatowych.

Miasto, które myśli o rozwoju,
musi myśleć także o potrzebach
młodych gorzowian, którzy
wchodzą w dorosłe życie,
podejmują pracę, zostają
rodzicami.

Opiekuńczo - Wychowawcze

Placówki

150 000,00

środki własne
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0,00

środki zewnętrzne

47 677 500,00

ŚRODKI WŁASNE

150 000,00

SUMA

2016

6 614 000,00

5 186 000,00

11 800 000,00

2017

18 426 000,00

14 426 000,00

32 852 000,00

2019

2020

7 000 000,00

3 000 000,00

10 000 000,00

84 400 000,00

SUMA

15 487 500,00

14 110 500,00

29 598 000,00

2018

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

2023

10 - Infrastruktura sportowa

36 722 500,00

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

0,00

0,00

0,00

2021

INFRASTRUKTURA
SPORTOWA
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10 - Infrastruktura sportowa

 Miejsce do spotkań w zakresie
działalności sportowej,
turystycznej, rekreacyjnej

 Podniesienie standardów
uprawiania sportu i rekreacji

 Promocja aktywności
ruchowo- rekreacyjnej

płynące z inwestycji

Korzyści

Nazwa zadania
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2019

800 000,00

środki zewnętrzne

2020

1 336 500,00

2 713 500,00

4 050 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00
3 000 000,00

7 000 000,00

10 274 000,00

10 274 000,00
11 426 000,00

11 426 000,00

3 000 000,00

7 000 000,00

5 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

2018

1 600 000,00 20 548 000,00 22 852 000,00

1 386 000,00
800 000,00

0,00

2 814 000,00

wkład własny

10.3 Budowa hali widowiskowo-sportowej

środki zewnętrzne

150 000,00

4 200 000,00

stadionu piłkarskiego przy
10.2 Modernizacja
ul. Olimpijskiej (boiska trningowe+zaplecze)

wkład własny

3 000 000,00

środki zewnętrzne - ministerstwo/PEFRON

6 000 000,00

2017

3 000 000,00

150 000,00

2016

wkład własny

obiektu sportowego – stadion
10.1 Modernizacja
lekkoatletyczny przy ul. Wyszyńskiego

Lp.

2021

2023

10 - Infrastruktura sportowa

2022
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10 - Infrastruktura sportowa

 Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy
ul. Wyszyńskiego
Inwestycja ruszy w 2019 roku. Do 2021
przeznaczymy na ten cel ponad 34 miliony zł!

 BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ
Budowany obiekt będzie spełniał funkcje
sportowe dla koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki
i futsalu. Będzie również dostosowany do
potrzeb sportowców niepełnosprawnych.
Możliwość wymiany nawierzchni pozwoli na
szybkie dostosowywanie jej do potrzeb kolejnych
dyscyplin lub wydarzeń.

Z myślą o tym, Gorzów podejmuje wyzwanie
odbudowania silnej pozycji sportowej nie
tylko w żużlu czy pływaniu, ale także w innych
dyscyplinach sportowych, które kiedyś były
wizytówką miasta.

do wykorzystania

Potencjał

Nazwa zadania

2 500 000,00

środki własne

52

wkład własny

2016

2018

1 000 000,00

900 000,00

900 000,00

2018

0,00

0,00

2019

2019

0,00

0,00

2020

4 400 000,00

ŚRODKI WŁASNE

2 500 000,00

1 000 000,00

2017

900 000,00

900 000,00

2 500 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2017

Przebudowa z rozbudową istniejących budynoraz budowa nowego budynku Jednostki
11.1 ków
Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Dąbrowskiego 3 Gorzowie Wlkp.

Lp.

2 500 000,00

SUMA

2016

2021

0,00

0,00

2022

2022

2023

0,00

0,00

2023

11 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2020

0,00

0,00

2021

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
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11 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 Podniesienie standardów pracy
służb ochrony przeciwpożarowej

 Szybsze reagowanie
na zagrożenia

 Podniesienie jakości
bezpieczeństwa

płynące z inwestycji

Korzyści

Nazwa zadania

1 050 000,00

środki własne
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wkład własny

2016

2017

1 950 000,00

1 950 000,00

0,00

0,00

2018

2018

0,00

0,00

2019

2019

0,00

0,00

2020

3 000 000,00

ŚRODKI WŁASNE

1 050 000,00

1 050 000,00

1 950 000,00

1 950 000,00

2017

Budowa Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkow bezpośrednim sąsiedztwie Wielospe12.1 wego
cjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.

Lp.

1 050 000,00

SUMA

2016

2020

0,00

0,00

2021

2021

0,00

0,00

2022

2023

12 - Ochrona zdrowia

2022

0,00

0,00

2023

OCHRONA ZDROWIA
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12 - Ochrona zdrowia

 Szybsze reagowanie
w sytuacjach zagrażających
życiu i zdrowiu

 Podniesie jakości usług
w zakresie
ochrony zdrowia

płynące z inwestycji

Korzyści

Zestawienie inwestycji podmiotów zewnętrznych

planowanych do realizacji w Gorzowie do roku 2023

QQ Szpital Wojewódzki:
Budowa Ośrodka Radioterapii.
Inwestor: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
Koszt inwestycji: ok. 60 mln PLN (montaż finansowy: wkład własny, RPO, Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016 – 2020).
Termin: I kwartał 2019 r.
Opis zadania: Budowa radioterapii i stworzenie w Gorzowie ośrodka onkologicznego to jedna z najważniejszych inwestycji w województwie. Utworzenie ośrodka zostało zapisane w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa lubuskiego. Inwestycja poprawi dostępność do radioterapii mieszkańcom północnej części województwa. Dzięki ośrodkowi w Gorzowie nie trzeba będzie wyjeżdżać na leczenie do ościennych województw.
Budowa Budynku wielofunkcyjnego
(Oddziały: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pracownia Leku Cytotoksycznego
oraz rozbudowany Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej).
Inwestor: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
Koszt inwestycji: 20 mln PLN (montaż finansowy: wkład własny oraz środki zewnętrzne).
Termin: II kwartał 2018 r.
Opis zadania: Wybudowanie budynku wielofunkcyjnego pozwoli na przeniesienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz rozbudowę Oddziału Dziecięcego z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej. To oznacza
lepsze warunki dla pobytu i leczenia pacjentów, a także większy komfort pracy tych oddziałów. Na pediatrii ma
być miejsce dla ponad 60 łóżek. Prawie wszystkie sale zabezpieczone zostaną w dodatkowe łóżka dla osoby
towarzyszącej dziecku oraz węzły sanitarne.

QQ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Budowa drogi S3 - II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wlkp.
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra.
Koszt inwestycji: 289 mln PLN.
Termin: 2014 - 2017 r.
Opis: zadanie jest realizowane w ramach trzeciego etapu budowy obwodnicy Gorzowa Wlkp. Ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu tranzytowego oraz usprawnienie połączeń obwodnicy z lokalną siecią
drogową poprzez dobudowanie II jezdni. Prace przy budowie II jezdni obwodnicy Gorzowa Wlkp. ruszyły 30
września 2014 r.
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QQ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Modernizacja gorzowskiej estakady.
Inwestor: PKP PLK Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski,
Koszt inwestycji: około 100 mln PLN.
Termin: 2017/2018 r.
Opis: modernizacja linii 203 Tczew – Kostrzyn na odcinku estakady kolejowej o długości ok. 2 116 km, która
przebiega przez centrum miasta Gorzowa Wielkopolskiego od rejonu dworca kolejowego stacji Gorzów Wielkopolski w kierunku wschodnim. Zadanie obejmować będzie między innymi: remont estakady, budowę peronu
przy ul. Teatralnej wraz z zadaszeniem i niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem, modernizacje tuneli i przejść
pod torami, wiat peronowych, wykonanie małej architektury, estetyzację estakady kolejowej.
Rewitalizacja linii kolejowej numer 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wlkp.
(Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku – lista podstawowa).
Inwestor: PKP PLK Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski
Koszt inwestycji: około 100 mln PLN.
Termin: nieznany.
Opis zadania: rewitalizacja ma na celu poprawę skomunikowania aglomeracji miejskiej Gorzowa Wielkopolskiego i Kostrzyna z obszarami przyległymi do linii poprzez przywrócenie parametrów technicznych linii dla
osiągnięcia prędkości rozkładowej V = 120 km/h dla pociągów pasażerskich.

QQ Teatr im. Juliusza Osterwy.
Rewitalizacja wnętrza Teatru im. Juliusza Osterwy.
Inwestor: Teatr im. Juliusza Osterwy.
Koszt inwestycji: 7.600.000,00 PLN.
Termin: 2016 - 2019 r.
Opis zadania: rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. - etap IV. W ramach zadania wykonane
zostaną: roboty budowlane, elektryczne i sanitarne pomieszczeń widowni, szatni, małej sceny oraz w holu górnym i dolnym. Rewitalizacji poddane zostaną również park – zagospodarowanie terenu oraz elewacja budynku
teatru. Zakupione zostaną krzesła na widownię oraz pozostałe wyposażenie.
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QQ PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.:
Modernizacja sieci ciepłowniczych polegająca na wymianie sieci kanałowych
i napowietrznych na sieci w technologii rur preizolowanych.
Inwestor: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Koszt inwestycji: 14 mln PLN (planowane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).
Termin: okres realizacji projektu: 2016 – 2022 r.
Opis zadania: głównym celem projektu jest promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez zmniejszenie strat
ciepła wynikających z modernizacji sieci ciepłowniczych polegającej na wymianie wykazujących duży stopień
wyeksploatowania i powodujących duże ubytki ciepła, sieci ciepłowniczych kanałowych oraz napowietrznych,
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na sieci w technologii rur preizolowanych, zasilających pośrednio
i bezpośrednio budynki na terenie Gorzowa Wlkp.
Likwidacja wysokoemisyjnych lokalnych źródeł ciepła (kotłowni)
wraz z modernizacją sposobu zasilania budynków zaopatrywanych w ciepło z kotłowni lokalnych.
Inwestor: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Koszt inwestycji: 4 mln PLN (planowane dofinansowanie z POIŚ 2014 - 2020).
Termin: okres realizacji zadania 2016 – 2022 r.
Opis zadania: projekt obejmuje część budynków położonych na terenie miasta Gorzowa Wlkp., które obecnie
nie są podłączone do systemu ciepłowniczego zasilanego ze źródła produkującego energię w skojarzeniu (kogeneracja), a zaopatrywane są w ciepło z kotłowni lokalnych. W celu eliminacji tych kotłowni, które emitują wysokie
ilości zanieczyszczeń do atmosfery, postanowiono podjąć działania zmierzające do podłączenia budynków do
systemu ciepłowniczego produkującego ciepło z kogeneracji, poprzez wybudowanie ok. 2,3 km sieci ciepłowniczej wraz z niezbędnymi przyłączami.
Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
Inwestor: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Koszt inwestycji: 17 mln PLN (planowane dofinansowanie z POIŚ 2014 - 2020).
Termin: okres realizacji projektu 2016 – 2022 r.
Opis zadania: głównym celem projektu jest promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez rozbudowę sieci
ciepłowniczych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. i umożliwienie przyłączania się nowych odbiorców ciepła do
sieci ciepłowniczych zasilanych ze źródła produkującego energię w skojarzeniu (kogeneracja), w zakresie nowo
powstających budynków mieszkalnych i usługowych.
Budowa wodnego akumulatora ciepła.
Inwestor: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Koszt inwestycji: 13,9 mln PLN (planowane dofinansowanie z POIŚ 2014 - 2020).
Termin: okres realizacji projektu: 2016 – 2018 r.
Opis zadania: projekt zakłada rozbudowę miejskiego systemu ciepłowniczego zasilanego z Elektrociepłowni
Gorzów o układ akumulacji ciepła.
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QQ Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Termomodernizacja budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka
Inwestor: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Koszt inwestycji: 15.691.511,71 PLN (planowane dofinansowanie z POIŚ 2014 - 2020).
Termin: okres realizacji projektu 2016 – 2017 r.
Opis zadania: w ramach realizacji projektu zaplanowano m.in.: wymianę fasady budynku wraz z wymianą stolarki okiennej, zwiększenie izolacyjności cieplnej stropodachu wentylowanego nad ostatnią kondygnacją budynku, zmodernizowanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, wykonanie instalacji systemu
skojarzonego wytwarzania ciepła i chłodu w oparciu o ciepło sieciowe przy wykorzystaniu OZE, a także sporządzenie dokumentacji.

QQ Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
Termomodernizacja budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mickiewicza 12B.
Inwestor: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
Koszt inwestycji: 1.428.123,30 PLN (planowane dofinansowanie z POIŚ 2014 - 2020).
Termin: okres realizacji projektu 2016 – 2017 r.
Opis zadania: w ramach projektu zaplanowano m.in. modernizację systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych, modernizację oświetlenia, a także
sporządzenie dokumentacji.

QQ Powiatowa Stacja Sanitarna-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.
Inwestor: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
Koszt inwestycji: 549.288,90 PLN (planowane dofinansowanie z POIŚ 2014 – 2020)
Termin: okres realizacji projektu 2016 – 2017 r.
Opis zadania: Przedsięwzięcie obejmować będzie m.in: modernizację systemu instalacji centralnego ogrzewania, docieplanie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych i ocieplenie ścian fundamentowych, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację oświetlenia, a także sporządzenie dokumentacji.
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QQ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
Termomodernizacja obiektu w ramach przebudowy z rozbudową istniejących budynków
oraz budowa nowego budynku jednostki ratowniczo – gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej
na działce nr 1782 obr. 5 „Śródmieście” przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp.
Inwestor: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
Koszt inwestycji: 387.000,00 PLN (planowane dofinansowanie z POIŚ 2014 - 2020).
Termin: okres realizacji projektu 2016 – 2020 r.
Opis zadania: w ramach projektu zrealizowane zostaną:
- ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych, przebudowa systemów grzewczych, przebudowa wentylacji mechanicznej w budynku biurowo–administracyjnym oraz
w budynku garażowym,
- modernizacja c.o. przez wykorzystanie odnawialnych źródeł ciepła, przebudowa systemów grzewczych – budowa kotłowni, zastosowanie systemów zarządzania energią,
- dokumentacja.

QQ Gorzowski Ośrodek Technologiczny:
Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Chróściku.
Inwestor: GOT PNP Sp. z o.o.
Koszt inwestycji: 500.000,00 PLN (netto).
Termin: 2017 r.
Opis zadania: Doprowadzenie źródeł energii elektrycznej, sieci kanalizacji sanitarnej i wody.
Modernizacja obiektów w Gorzowie przy ul. Teatralnej 49.
Inwestor: GOT PNP Sp. z o.o.
Koszt inwestycji: 1.000.000,00 PLN (netto).
Termin: 2017 r.
Opis zadania: Poprawa stanu technicznego budynków, termomodernizacja, poprawa funkcjonalności pomieszczeń.
Inwestycje kapitałowe w spółkach celowych.
Inwestor: GOT PNP Sp. z o.o.
Koszt inwestycji: 6.000.000.,00 PLN.
Termin: okres realizacji projektu 2016 – 2023 r.
Opis zadania: Gorzowski Ośrodek Technologiczny planuje inwestycje w spółki celowe, powołane do komercjalizacji innowacyjnych pomysłów w zakresie technologii środowiskowych.
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QQ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.,
ul. Zieleniecka 11.
Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
Koszt inwestycji: 430.000,00 PLN (planowane dofinansowanie z POIŚ 2014 - 2020)
Termin: okres realizacji projektu 2016 r.
Opis zadania: realizacja projektu obejmowałaby m.in.: wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieca CO i przebudową kotłowni, wymianę drzwi zewnętrznych z dociepleniem dachu, wymianę oświetlenia na
energooszczędne, rozbudowę centrali wentylacyjnej mechanicznej nawiewno -wywiewnej, a także sporządzenie
dokumentacji.

QQ Inwestycje prywatne (Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna):
Zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu Faurecia Gorzów.
Inwestor: Faurecia.
Koszt inwestycji: powyżej 50 mln PLN.
Termin: nieznany.
Opis zadania: Planowana inwestycja polegać będzie na zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu firmy „Faurecia Gorzów” Spółka Akcyjna poprzez produkcję nowoczesnych paneli drzwiowych i elementów konsoli środkowej do modelu Volvo XC60 oraz paneli drzwiowych do modelu XC40. Projekt inwestycyjny
obejmuje także inwestycję w nowoczesną lakiernię, która umożliwi pokrywanie farbą wodną produkowanych
komponentów wnętrz. Przedmiotowa inwestycja stanowi odrębny, samodzielny projekt inwestycyjny i nie jest
powiązana z poprzednimi projektami Spółki, w związku z którymi Spółka uzyskała zezwolenia na prowadzenie
działalności na terenie SSE. Inwestycja dotyczy produkcji nowych elementów, które będą wytwarzane w odpowiedzi na zamówienie klienta Spółki – koncernu Volvo.
Rozbudowa zakładu produkcyjnego w Gorzowie Wlkp.
Inwestor: WITPOL.
Kwota inwestycji: 35 mln PLN.
Termin: nieznany (jak zdobędą pozwolenie SSE).
Opis zadania: Rozbudowa zakładu produkcyjnego w Gorzowie na działce o powierzchni ponad 6 ha. Firma
Witpol zajmuje się produkcją m.in. pieczywa trwałego i chrupkiego, wafli oraz wyrobów cukierniczych.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
1.1 SYSTEM ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GORZOWIE WLKP.
OPIS ZADANIA
Zaplanowane w ramach projektu działania wpłyną na podniesienie jakości środowiska naturalnego poprzez minimalizację hałasu/drgań, zanieczyszczeń powietrza oraz przyczynią się do stworzenia zrównoważonego rozwoju układu urbanistycznego i komunikacyjnego w mieście. Przedmiotem projektu jest budowa i modernizacja tras tramwajowych, zakup i wdrożenie systemu
informacji pasażerskiej i monitoringu oraz wykonanie dokumenatcji technicznej, projektowej i środowiskowej.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

ok 137 890 000,00

POIiŚ

75

ok 84 079 268,29

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Dokumentacja techniczna, środowiskowa i projektowa w trakcie przygotowywania.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Projekt powiązany z inwestycją „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor tramwajowy i infarstruktura techniczna”. Inwestycja bezpośrednio
powiązana z przebudową ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp. oraz rozbudową/budową
dróg i ścieżek rowerowych.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Projekt wpisany na listę projektów indywidualanych w ramach POIiŚ, poza trybem konkursowym. Wysokie prawdopodobieństwo otrzymania dotacji.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Projekt ma umiarkowany wpływ na wzrost atrakcyjności oferty inwestycyjnej Miasta.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Realizacja inwestycji wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i obniżenie poziomu hałasu/dragań, a w konsekwencji na poprawę jakości środowiska.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja ma ogólnomiejski zasięg oddziaływania.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii Rozwoju MOF GW, zapisami Strategii
Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020,
oraz wynika z zapisów Strategii ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Bardzo zły stan techniczny infrastruktury tramwajowej wymaga natychmiastowej modernizacji. Ze względu na konieczność dostosowania układu komunikacyjnego do potrzeb mieszkańców oraz dążąc do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, powstała potrzeba skomunikowania obecnej infrastruktury torowej z osiedlem Górczyn.
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Obowiązują plany: m.in. ul. Sikorskiego od
ul. Jancarza do ul. Dworcowej - Inwestycja
zgodna z planami, ul. Pomorska, ul. Podmiejska. Na pozostałych częściach - brak
planów.

12 - Ochrona zdrowia

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
1.2 II TZW. REZERWOWY PROJKET TRANSPORTOWY (2020-2023)
SYSTEM ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO
OPIS ZADANIA
Inwestycja będzie miała charakter kompleksowy i stanowi kontynuację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach etapu I.
Zaplanowane w ramach projektu działania wpłyną na podniesienie jakości środowiska naturalnego poprzez minimalizację hałasu/drgań, zanieczyszczeń powietrza oraz przyczynią się do stworzenia zrównoważonego rozwoju układu urbanistycznego i komunikacyjnego w mieście. W ramach projektu przewiduje się modernizację linii tramwajowych nie ujętych w I etapie oraz dalszą
jej rozbudowę.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

ok. 15 010 000,00

POIiŚ

ok.75

ok 9 152 439,02

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Opracowana została wstępna koncepcja.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Projekt powiązany z inwestycją „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” oraz z inwestycją „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor tramwajowy i infarstruktura techniczna etap I i II”. Inwestycja powiązana także z rozbudową/budową dróg i ścieżek rowerowych.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Projekt wpisany na listę rezerwową projektów indywidualnych w ramach POIiŚ (czyli
poza trybem konkursowym, kontynuacja etapu I). Wysokie prawdopodobieństwo otrzymania dotacji.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Projekt ma umiarkowany wpływ na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Zmnieszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i obniżenie poziomu emisji hałasu/
drgań, poprawa jakości środowiska.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja ma ogólnomiejski zasięg oddziaływania. Wybrane etapy dotyczą obszaru rewitalizacji i wpisują się w plany rewitalizacyjne.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii Rozwoju MOF GW., z zapisami Strategii
ZIT, a także ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Drugi etap jest kontynuacją zadań dot. modernizacji linii tramwajowych, nie ujętych
w I etapie oraz budowy nowego układu infrastruktury torowej. Kompleksowe podejście
poprzez realizację wszystkich etapów inwestycji wpłynie na atrakcyjność oferty transportu publicznego, a także na obniżenie wskaźników dot. emisji zanieczyszczeń do powietrza.

12 - Ochrona zdrowia

Obowiązują plany: ul. Sikorskiego od
ul. Jancarza do ul. Dworcowej - Inwestycja
zgodna z planami, ul. Pomorska, ul. Podmiejska, na pozostałych częściach – brak
planów.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
1.3 BUDOWA TRAS ROWEROWYCH EuroVelo
OPIS ZADANIA
Zadanie będzie polegało na budowie Europejskiej Trasy Rowerowej EuroVelo. Trasa ta będzie pełniła funkcję turystyczną oraz
komunikacyjną. Budowa Trasy Rowerowej EuroVelo w północnej części województwa lubuskiego obejmuje wybudowanie dróg
rowerowych od granicy z Niemcami w Kostrzynie, przez gminę Witnica, Bogdaniec, miasto Gorzów Wlkp., gminę Deszczno, Santok, Zwierzyn, Stare Kurowo, Drezdenko do granicy z Województwem Wielkopolskim.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

10 330 000,00

Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020

85

8 780 500,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Miasto i partnerzy projektu (gminy i powiaty) posiadają koncepcję budowy Trasy Rowerowej EuroVelo w pólnocnej częsci województwa lubuskiego.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Zadanie powiazane jest z przebudową innych dróg: ul. Kostrzyńską, ul. Fabryczną, które
znajdują się na przebiegu EuroVelo.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Projekt kwalifikuje sie do dofinansowania w ramach środków Programu Współpracy
INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 - Oś priorytetowa I: Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego; 6.c: Zachowanie, ochrona,
promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego (program nie został jeszcze zatwierdzony przez Komisję Europejską). Podstawą dla uzyskania dofinansowania
jest posiadanie partnera niemieckiego i wspólna realizacja projektu.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja o charakterze sportowo-rekreacyjnym - znikomy wpływ na gospodarkę regionu.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Inwestycja ma pośredni wpływ na jakość powietrza i klimat akustyczny.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Zasięg oddziaływania krajowy. Inwestycja bardzo ważna z perspektywy funkcjonowania
ruchu w mieście, rozwijania potencjału turystycznego oraz skomunikowania MOF.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW oraz Strategią Rozwoju
Województwa Lubuskiego 2020.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Zadanie ważne i pilne do realizacji.
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W przeważającej części brak planu miejscowego, plan obowiązuje m.in. na części ul. Sikorskiego (od nr 76 do Rolnika),
od ronda Św. Jerzego do ul. Zielonej, od
mostu na Kanale Ulgi do granicy z gminą
Deszczno.

12 - Ochrona zdrowia

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
1.4 SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
OPIS ZADANIA
Zadanie będzie polegało na budowie brakujących odcinków dróg rowerowych oraz wykonaniu połączeń rowerowych z sąsiadującymi z Gorzowem Wlkp. gminam w taki sposób, aby stworzyć spójny system dróg rowerowych. Ponadto budowana będzie
infrastruktura towarzysząca taka jak: system bike&ride, wiaty oraz stojaki rowerowe.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

11 811 524,56

RPO 2014-2020
ZIT MOF GW

85%

nie więcej niż
10 000 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Miasto posiada koncepcję programowo – przestrzenną rozwoju tras rowerowych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Zadanie jest powiązane z innymi zadaniami takimi jak rozbudowa systemu tramwajowego, przebudowa dróg, rewitalizacja centrum miasta.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Projekt możliwy do realizacji w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, formuła ZIT
MOF GW. Obszarem wsparcia będzie zrównoważona mobilność miejska, w ramach której przewiduje się realizację inwestycji z zakresu ekologicznego transportu publicznego
oraz powiązanej z nim infrastruktury (w tym ścieżki rowerowe). Duże prawdopodobieństwo otrzymania dotacji.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja o charakterze sportowo-rekreacyjnym - znikomy wpływ na gospodarkę regionu.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Pośredni wpływ na poprawę jakości powietrza i klimatu akustycznego. Poprawa zdrowego trybu życia mieszkańców.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja o zasięgu ponadlokalnym, dotyczy całego MOF, również bardzo istotna
i priorytetowa z perspektywy rewitalizacji miasta.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW, zapisami Strategii ZIT
oraz Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Zadanie pilne i ważne.

12 - Ochrona zdrowia

Planowana Inwestycja w różnych miejscach na terenie miasta, gdzie na części
obowiązują plany miejscowe, a na części
brak planów miejscowych
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
1.5 BUDOWA ŚCIEŻKI NAD WARTĄ
OPIS ZADANIA
Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego od budynku LOK-u do PWSZ - dł. ok. 470 mb, budowa kładki pieszo-jezdnej nad rowem
kanalizacji deszczowej, ławki + kosze - 10 kpl., prace zieleniarskie oraz budowa oświetlenia energooszczędnego typu LED na
słupach stylowych na odcinku 650 mb.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

1 050 000,00

Interreg

85

892 500,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja jest powiązana z realizacją zadania „System ścieżek rowerowych”. Bulwar
Wschodni nie jest aktualnie zadaniem inwestycyjnym.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach - ZIT Gorzów Wlkp. (drogi rowerowe, infrastruktura komunikacji publicznej)

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja o charakterze sportowo-rekreacyjnym - znikomy wpływ na gospodarkę regionu.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Realizacja inwestycji nie wpłynie na stan środowiska naturalnego.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana w obszarze rewitalizacji M2; zasięg oddziaływania - lokalny
i ogólnomiejski (w ramach kompleksowej budowy ścieżek rowerowych w mieście).

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW, nie wynika z zapisów
Strategii ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Brak oświetlenia i pozostałych elementów infrastruktury ciagu pieszo-rowerowego. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę funkcjonowania nadbrzeża rzeki dla celów rekreacyjnych. Obecny stan opisanego terenu nie stwarza zagrożenia dla użytkowników.
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Brak planu miejscowego, wymagana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
1.6 BUDOWA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PROMUJĄCEJ TRANSPORT NISKOEMISYJNY W GORZOWIE WLKP.
OPIS ZADANIA
Przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną, stanowi jeden z priorytetowych elementów zrównoważonego rozwoju. Celem
projektu jest osiągnięcie licznych korzyści, płynących z ograniczenia korzystania z samochodów na rzecz przyjaznych środowisku form transportu: roweru, środków komunikacji miejskiej, poruszania się pieszo. Zapewnia to przede wszystkim korzyści
środowiskowe (czyste i pozbawione hałasu otoczenie), umożliwia szybkie i wygodne podróżowanie do różnych miejsc, przy jak
najniższym koszcie. Likwiduje lub ogranicza „korki” uliczne. Dlatego konieczne jest wprowadzenie takich działań inwestycyjnych,
które będą miały na celu zrównoważenie mobilności miejskiej, poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury. Projekt zakłada realizację działań uzupełniających do nowobudowanych i istniejących ścieżek rowerowych stanowiących dojazd do pracy,
infrastrukturę powiązaną ze ścieżkami rowerowymi, jak m.in.: obiekty typu bike&ride, stojaki dla rowerów, czy wiaty rowerowe
ze stojakami, a także działania uzupełniające do inwestycji z zakresu komunikacji miejskiej, zintegrowane centra przesiadkowe,
wspólny bilet, wiaty przystankowe oraz obiekty typu park&ride.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

11 000 000,00

RPO 2014-2020
ZIT MOF GW

85

9 350 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Zadanie komplementarne z dzialaniami inwestycyjnymi w ramach budowy dróg rowerowych oraz modernizacji i rozwoju sieci tramwajowej, a także powiązane z procesami
rewitalizacyjnymi w centrum miasta.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Wysokie prawdopodobieństwo otrzymania dotacji w ramach RPO Lubuskie 2020, formuła ZIT dla MOF Gorzowa Wlkp., projekt komplementarny do kluczowego projektu
w ramach POIiŚ - „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Podniesienie jakości komunikacji publicznej pozytywnie wpłynie na atrakcyjność inwestycyjną Gorzowa, a w szczególności poprawi warunki prowadzenia działalnosci gospodarczej w centrum miasta.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza, obniżenie poziomu hałasu
w środowisku.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja kluczowa, zasięg regionalny, oddziałuje na MOF.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Projekt wynika zarówno ze Strategii MOF
GW, jak i kompatybilnej do niej Strategii
ZIT, projekt wpisany do Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej, zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Pilna potrzeba realizacji projektu wynikająca z konieczności uzupełnienia m.in. inwestycji związanych z komunikacją publiczną i rowerową.
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Brak możliwości ustalenia obszarów objętych inwestycją.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.1 PRZEBUDOWA Ul. KOSTRZYŃSKIEJ (OD PL. SŁONECZNEGO DO WĘZŁA S3)
OPIS ZADANIA
Przebudowa/remont ulicy Kostrzyńskiej na odcinku o długości ok. 3 042 m – od skrzyżowania z ulicą Plac Słoneczny do skrzyżowania z węzłem S3). Zakres robót na odcinku o długości ok. 1900 m od Placu Słonecznego do skrzyżowania z ul. Dobrą:
rozbiórka istniejących nawierzchni jezdni i chodników, wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z nawierzchnią, wykonanie chodników i ścieżki rowerowej, wykonanie oświetlenia drogowego, przebudowa sieci trakcyjnej, przebudowa istniejących 2
torów tramwajowych na 1 tor, budowa nowych przystanków tramwajowych, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotami
do rzeki Warty, budowa wiaduktu nad torami PKP, usunięcie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego. Zakres robót na odcinku
o długości ok. 1142m od skrzyżowania z ul. Dobrą do węzła S3: wzmocnienie warstw konstrukcyjnych jezdni w celu uzyskania
wymaganych nośności wraz z wykonaniem nawierzchni, przebudowa kanalizacji deszczowej.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

44 000 000,00

RPO Lubuskie ZIT
MOF GW

85

nie więcej niż
26 000 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Planowane rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy z projektantem:
sierpień/wrzesień 2016 r. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej: druga połowa 2016 roku.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja jest powiązana z przebudową ulicy Dąbroszyńskiej oraz Systemem Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Gorzowie Wlkp. i budową węzła S3.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Inwestycja jest zakwalifikowana do dofinansowania w ramach RPO Lubuskie, formuła ZIT MOF GW. Planowane uruchomienie procedury konkursowej na to zadanie
2016/2017.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Poprawa skomunikowania między węzłem S3 a trasą w kierunku Niemiec zwiększa
przewage konkurencyjną miasta pod względem dostępu do najważniejszych szlaków
komunikacyjnych. Może to potencjalnie korzystnie wpłynąć na atrakcyjność terenów inwestycyjnych oraz rozwój już instniejących zakładów, szczególnie tych zlokalizowanych
w strefie przemysłowej miasta.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wykonanie nawierzchni o dobrych parametrach technicznych i akustycznych oraz przebudowa torowiska tramwajowego wpłynie istotnie na obniżenie emisji hałasu i emisji
zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym na poprawę klimatu akustycznego i jakości
powietrza w otoczeniu drogi. Wymiana oświtlenia na energooszczędne obnizy pośrednio emisję CO2 do powietrza. Wykonanie kanalizacji deszczowej z urządzeniami oczyszczającycmi wpłynie na ochronę wód rzeki Warty.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja jest realizowana poza obszarem rewitalizacji. Jest bardzo istotna z perspektywy funkcjonowania miasta, ma znaczenie ponadregionalne.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Zgodność ze Strategią Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.,
Strategią Rozwoju Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. oraz ze
Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Stan techniczny katasrofalny, ubytki, zapadnięcia i duże deformacje nawierzchni brukowej (falowanie nawierzchni). Kanalizacja deszczowa w złym stanie technicznym. Na odcinku od ul. Dobrej do S3 fragmentaryczna kanalizacja deszczowa w złym stanie technicznym. Występują lokalne podtopienia.Torowisko w bardzo złym stanie technicznym,
odkształcenia podłużne i poprzeczne szyn, znaczne zużycie podkładów tramwajowych.
Oświetlenie częściowo na słupach trakcyjnych, częściowo na słupach betonowych
w złym stanie technicznym wymaga wymiany na energooszczędne typu LED. Zadanie
priorytetowe bardzo pilne do realizacji.
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Brak planu miejscowego. (obowiązuje
plan dla ul. Dobrej na styku – skrzyżowanie z ul. Kostrzyńską).
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.2 Modernizacja wschodniego wylotu DK 22 w Gorzowie Wlkp.
na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta
OPIS ZADANIA
Przedmiotowa Inwestycja polega na przebudowie ulic Walczaka, Bierzarina i Łukasińskiego w ciągu drogi krajowej nr 22 w Gorzowie Wielkopolskim, na odcinku około 3,6 km.Na realizację projektu składają się:
-

Roboty budowlane – branża drogowa
Realizacja systemu ITS oraz sygnalizacji przejść dla pieszych
Roboty budowlane branża architektoniczna
Roboty budowlane branża torowa
Roboty budowlane branża energetyczna
Roboty budowlane branża sanitarna

-

Roboty budowlane branża teletechniczna
Roboty budowlane branża ciepłownicza
Wykup terenu w ramach procedury ZRiD
Promocja projektu
Nadzór budowlany - nadzór inżyniera kontraktu
Nadzór autorski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

61 026 548,75

POIiŚ

ok. 85

51 872 566,44

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Zakończono prace dot.kompletowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności, PFU, koncepcji programowo przestrzennej oraz Audytu Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego. Trwają prace dotyczące ururchomienia procedury przetargowej na
wybór wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Projekt jest komplementarny do projektów drogowych realizowanych ze środków UE.
Inwestycja jest bezpośrednio związana z realizacją projektu „System zrównoważonego
transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”, a także z rozbudową systemu ścieżek rowerowych w mieści. Ponadto projekt jest komplementranych do projektu „Budowa elementów infrastruktury promującej transport niskoemisyjny w Gorzowie Wlkp.”, „Rozwój
infrastruktury komunikacji publicznej na terenie gmin strefy zewnętrznej MOF GW” oraz
„Trasy rowerowe EuroVelo”.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Duże prawdopodobieństwo otrzymania dotacji w ramach trybu konkursowego z programu POIiŚ, Oś Priorytetowa IV - Infrastruktura drogowa dla miast,Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Realizacja projektu „Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na
odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta” wychodzi naprzeciw problemom komunikacyjnym związanym z dostępnością transportową Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
jak również problemom komunikacyjnym całego województwa lubuskiego.
Głównym celem projektu jest zwiększenie mobilności regionalnej, a w konsekwencji
wpływ na wzrost konkurencyjności Gorzowa Wlkp. oraz całego województwa lubuskiego. Dzięki realizacji inwestycji znacząco poprawi się dostępność Gorzowa, jako ośrodka miejskiego poza siecią podstawowych połączeń drogowych w TEN-T. Oczekiwanym
oddziaływaniem tej inwestycji jest również odciążenie miasta od nadmiernego ruchu
samochodowego.
Planowane zadania zostaną osiągnięte m.in. poprzez poprawę parametrów technicznych drogi oraz wyeliminowaniu newralgicznych punktów w stanie obecnym. Zmodernizowana droga o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych zwiększy
bezpieczeństwo podróży. Ponadto, dzięki stworzeniu projektowanej infrastruktury
drogowej nastąpi również poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów.
Inwestycja przyniesie szereg korzyści ogólnospołecznych bezpośrednich i pośrednich
– dotyczących użytkowników dróg – polegających między innymi na czytelnym i sprawnym wyprowadzeniu ruchu z Gorzowa Wlkp. Poprzez modernizację drogi krajowej nr
22 poprawi się komfort jazdy, a dzięki uwzględnieniu średniodobowego natężenia ruchu pojazdów na DK22 przy projekcie technicznym wybudowanej drogi, zwiększy się
jej przepustowość. Przebudowa trasy skróci czas przejazdu, w porównaniu ze stanem
dotychczasowym.
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KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Projekt wpływa na poprawę jakości środowiska z uwagi na zastosowanie proekologicznych elementów jak: cicha nawierzchnia, zbiorniki retencyjne i separatory, oczyszczanie
wód deszczowych z zanieczyszczeń ropopochodnych, energooszczędne oświetlenie
w systemie LED, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej - nasadzenia drzew. W ramach
realizacji przedsięwzięcia zostanie zastosowana nawierzchnia o obniżonym współczynniku hałaśliwości, ponadto redukcji ulegnie hałas spowodowany ruchem tramwajowym,
z uwagi na planowaną wymianę torowiska. Dlatego dzięki realizacji przedsięwzięcia
wartości dopuszczalnego poziomu hałasu przy zabudowie mieszkaniowej, obniżą się
w stosunku do stanu aktualnego. W wyniku realizacji inwestycji zwiększone zostaną
tereny zielone, co wpłynie korzystnie i ograniczy zjawisko powstawania miejskich wysp
ciepła. W ramach realizacji projektu zostaną wprowadzone otwarte zbiorniki wód zapewniające retencję i poprawę klimatu lokalnego, a także poprawią bezpieczeństwo
ewentualnego zalania w wypadku nagłych i gwałtownych opadów. Projekt ponadto zakłada zwiększenie ilości miejsc zacienionych w bezpiecznym sąsiedztwie pasa drogowego bez wpływu na BRD.
W wyniku realizacji projektu powstanie nowa infrastruktura torowa, umożliwiająca rozbudowę sieci komunikacji tramwajowej. Fakt ten może znacząco wpłynąć na zmniejszenie liczby podróży lokalnych, a to przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie emisji CO2.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Oddziaływanie inwestycji ma charakter ogólnomiejski, jednakże należy podkreślić, że
realizacja zadania rozwiązuje problemy komunikacyjne związane z dostępnością transportową Miasta Gorzowa Wlkp., jak również całego województwa lubuskiego.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

- Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności
- długookresowa strategia rozwoju kraju
- DSRK, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, 11 stycznia 2013r.
- Strategia Rozwoju Kraju 2020, Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów
w dniu 25 września 2012roku, Warszawa
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010r., Warszawa
- Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do
roku 2020
- Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020, obowiązuje od 19 grudnia 2014 r. wraz z Szczegółowym Opisem osi priorytetowych
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, wersja 1.3, 10
lutego 2016, Warszawa.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Potrzeby realizacji: 1. Zła dostępność Gorzowa Wlkp., jako ośrodka miejskiego poza
siecią podstawowych połączeń drogowych w TEN-T. 2. Nadmierny ruch samochodowy
3. Poziom Swobody Ruchu (IV) jest wyczerpany, w szczególności na Rondzie Gdańskim,
4. Mała płynność ruchu kołowego 6. Kolizyjność obecnego ciągu z drogami lokalnymi
7.Konieczna poprawa elementów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz poprawa
przepustowości.
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- Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 przyjęta Uchwałą nr
XXXII/319/12 Sejmiku
- Strategia Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2022+ - założenia,
- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju- przyjęta przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 r.
- Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa (zmiana Planu) – uchwała
nr XXII/191/12 Sejmiku Województwa
Lubuskiego z dnia 21 maja 2012rw sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorzowa Wlkp., uchwalone uchwałą
Nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa
Wlkp. z dnia 18 czerwca 2003.

2 - Infrastruktura drogowa

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.3 PRZEBUDOWA Ul. SIKORSKIEGO - BEZ TOROWISKA
OPIS ZADANIA
Przewiduje się kompleksową przebudowę ulicy na odcinku ul. od Cichońskiego do u.Dworcowej wraz z trowiskiem tramwajowym
W ramach zadania przewidziana jest kompleksowa przebudowa ulicy.Planowana długośc odcinka nawierzchni jezdni, chodników, kanalizacji. Ulica Sikorskiego jest drogą powiatową, długość odcinka ok. 700 m

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

6 000 000,00
(bez przebudowy torowiska)

POIiŚ

75

3 660 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została jeszcze rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja jest powiązana z przebudową ulicy Kostrzyńskiej, Kosynierów Gdyńskich
koło biblioteki w ramach - systemu zrównowazonego transportu miejskiego.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Zakres przebudowy kwalifikuje się do dofinansowania w ramach projektu „System
zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp., który jest wpisany na listę
projektów indywidualnych w ramach POIiŚ, poza trybem konkursowym. Wysokie prawdopodobieństwo otrzymania dotacji.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie wpływa na rozwój gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych i poprawa płynności ruchu spowoduje zmniejszenie emisji hałasu oraz zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana w obszarze rewitalizacji, ma kluczowe znaczenia dla funkcjonowania centrum. Zasięg oddziaływania - ogólnomiejski.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW oraz Strategii Rozwoju
Województwa Lubuskiego 2020, nie wynika z zapisów Strategii ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Droga wraz z torowiskiem tramwajowym w bardzo złym stanie technicznym na odcinku
od ul. Jancarza do ul. Chrobrego. Na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Herberta w stanie
dobrym i ostrzegawczym z koniecznością wykonania remontu torowiska. Ocena stanu
technicznego z 2011 r. Remont lub wymiana/przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej. Konieczność rozwiązania odwodnienia budynków przy nr 32-36- występowanie
podtopień. Istniejące oświetlenie na słupach trakcyjnych-zły stan techniczny, konieczność wymiany w ramach przebudowy. Zadanie piorytetowe do realizacji.

2 - Infrastruktura drogowa

Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.4 PRZEBUDOWA Ul. CHROBREGO - DEPTAK BEZ TOROWISKA
OPIS ZADANIA
Przewiduje się przebudowę ulicy na odcinku od Sikorskieego do ul.Borowskiego, zachowanie ruchu na odcinku od ulicy Sikorskiego do Wybickiego -100 m oraz deptaka na odcinku od Wybickiego do Borowskiego -dł.500 m z uwzględnieniem przebudowy
istniejacego torowiska- wymiana nawierzchni jezdni, chodników,deptaka, kanalizacji. Ulica Chrobrego jest drogą powiatową, długość odcinka ok. 600 m

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

2 700 000,00

POIiŚ

75
(z wartości netto,
Vat niekwalifikowany)

1 647 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została jeszcze rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja powiązana z planowaną przedudową torowiska w ramach systemu zrównoważnonego transportu miejskiego i rewitalizacji centrum.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Zakres przebudowy kwalifikuje się do dofinansowania w ramach projektu „System
zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp., który jest wpisany na listę
projektów indywidualnych w ramach POIiŚ, poza trybem konkursowym. Wysokie prawdopodobieństwo otrzymania dotacji.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Realizacja zadania przyczyni się do ożywienia gospodarczego tej części miasta, poprzez
pobudzenie przedsiębiorczości oraz zwiększenie zainteresowania mieszkańców ofertą
handlową.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wymiana nawierzchni jezdni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych
i poprawa stanu torowiska i poprawa spowoduje zmniejszenie emisji hałasu oraz
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana w obszarze rewitalizacji, ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania centrum. Zasięg oddziaływania ogólnomiejski.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW oraz Strategii Rozwoju
Województwa Lubuskiego 2020, nie wynika z zapisów Strategii ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Odcinek od ul. Wybickiego do ul. Borowskiego (deptak) w złym stanie technicznym. Konieczność przebudowy torowiska. Odcinek od ul. Sikorskiego do ul. Wybickiego w dobrym stanie technicznym. Ocena stanu technicznego z 2011 r. Z uwagi na stan techniczny wymiana lub remont kanalizacji deszczowej. Istniejące oświetlenie na słupach
metalowych skorodowane, konieczność wymiany podczas przebudowy. Zadanie pilne
do realizacji.
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Brak planu miejscowego.

2 - Infrastruktura drogowa

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.5 PRZEBUDOWA Ul. TOWAROWEJ - Ul. FABRYCZNEJ
OPIS ZADANIA
Projekt obejmuje rozbiórkę ulicy Towarowej i wybudowanie na nowo wraz ze skrzyżowaniem z ul. Fabryczną. Łączna długość projektowanych ulic wynosi ok. 500,0 m. W zakres opracowania wchodzą jezdnie, chodniki, wjazdy, zatoki autobusowe, oświetlenie,
odwodnienie i kolizje z infrastrukturą podziemną.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

7 000 000,00

Program rozwoju dróg
gminnych i powiatowych
infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019

50

do 3 000 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

W trakcie opracowania.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest powiązana z innym zadaniem.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

W latach 2016-2019 na ten cel budżet państwa przeznaczy 4 mld zł.Procedury ogłaszania i naboru wniosków na realizację zadań przeznaczonych do wykonania w 2016 r.
będą trwały od 1 do 30 października br. W kolejnych latach nabór wniosków będzie
prowadzony w dniach 1-15 września.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na rozwój gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych i poprawa płynności ruchu spowoduje zmniejszenie emisji hałasu oraz zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizaowana w obszarze rewitalizacji. Zasięg ogólnomiejski, ponieważ budowa drogi będzie silnie oddziaływać na funkcjonowanie centrum.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju
MOF GW. Nie wynika z zapisów Strategii
ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Droga w bardzo złym stanie technicznym. Ocena stanu technicznego z 2011 r. Zdegradowana nawierzchni bitumiczna na wystającej podbudowie brukowej. Nienormatywne
zatoki autobusowe. Zadanie pilne do wykonania z uwagi na podtapianie okolic wiaduktu kolejowego, z uwagi na niewłaściwe rozwiązania w zakresie odwodnienia (wpusty
deszczowe wpięte w kolektor zlokalizowany na terenie PKP wzdłuż nasypu kolejopwego- brak możliwości przeprowadzenia prac eksploatacyjnych oraz remontowych.Istniejące oświetlenie do wymiany. Zadanie piorytetowe do realizacji.

2 - Infrastruktura drogowa

Brak planu, jedynie samo rondo Św. Jerzego ma plan- Inwestycja zgodna z planem.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.6 PRZEBUDOWA UL.KOBYLOGÓRSKIEJ - ETAP Ia
OPIS ZADANIA
Zakresem zadania inwestycyjnego jest przebudowa ul. Kobylogórskiej na odcinku około 650m od kanału Ulgi do skrzyżowania
z ul. Krótką, a także łącznik na odcinku około 130m z włączeniem w ul. Koniawską poprzez skrzyżowanie typu rondo. Zaprojektowana przebudowa obejmować będzie:
• branżę drogową - wykonanie nowej konstrukcji jezdni z nawierzchnią z SMA, budowę skrzyżowań w tym typu rondo i prostego
oraz budowę chodników z kostki betonowej, ścieżki rowerowej, budowę miejsc parkingowych i zatok autobusowych
• branżę elektryczną – budowa sieci oświetlenia drogowego z oprawami typu LED,
• branżę sanitarną – kanalizacja deszczowa,
• przebudowę kablowych linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, w tym likwidację kolizji,
• wykonanie organizacji ruchu – nowego oznakowania pionowego i poziomego zapewniającego większe bezpieczeństwo dla
użytkowników drogi,
• wykonanie zieleni, w tym nasadzeń z drzew i krzewów oraz trawników.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

7 000 000,00

Program rozwoju dróg
gminnych i powiatowych
infrastruktury drogowej na
lata 2016 - 2019

50

do 3 000 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplemantarna z innymi zadaniam.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Program rozowju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
(tzw. schetynówka). Kontynuacja etapu I, co gwarantuje na ocenie dodatkowe punkty
(5 punktów). Duże prawodpodobieństwo otrzymania dotacji.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja wpłynie pozytywnie na zwiększenie atrakcyjności Gorzowa, ze względu na
poprawę infrastruktury drogowej. Realizacja inwestycji może zachęcić przedsiębiorców
do inwestowania w tej części miasta, przez co może wpłynąć na ożywienie gospodarcze
tej części miasta.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych i poprawa płynności ruchu spowoduje zmniejszenie emisji hałasu oraz zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń do powietrza.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja ta ma potencjalnie pozytywny wpływ na obszar rewitalizacji, z uwagi na to, że
bezpośrednio z nim graniczy.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Projekt nie wynika z zapisów Strategii ZIT
MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

74

Przedsięwzięcie jest zgodne ze Strategią
Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.

Inwestycja zgodna z planem pod warunkiem spełnienia ustaleń planu, w tym: ustala się utrzymanie pasa zieleni pomiędzy
jezdnią a chodnikiem oraz poddanie uzupełnieniom i wymianie nasadzenia szpalerów drzew o charakterze alejowym wzdłuż
ul. Kobylogórskiej.

Stan techniczny istniejącej jezdni i infrastruktury towarzyszącej zwłaszcza kanalizacji
deszczowej wymaga podjęcia działań związanych z przebudową w najbliższym czasie.

2 - Infrastruktura drogowa

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.7 PRZEBUDOWA Ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO
OPIS ZADANIA
Kompleksowa przebudowa ulicy wraz z chodnikami, torowiskiem tramwajowym i kanalizacją deszczową i oświetleniem od Al.
Odrodzenia do ul. Czarnieckiego. Długość - 1100,00 m.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

10 464 000,00

Program rozwoju dróg
gminnych i powiatowych
infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019

50

3 000 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Droga powiatowa kwalifikuje się do programu; posiada elementy, za które otrzymuje
się znaczną ilość punktów przy ocenie komisji (chodniki, kanalizacja deszczowa i oświetlenie).

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o lepszych parametrach technicznych i akustycznych wpłynie na obniżenie emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza,
a tym samym na poprawę klimatu akustycznego i jakości powietrza w otoczeniu drogi.
Wymiana oświtlenia na energooszczędne przyczyni się pośrednio do obniżenia emisji
CO2 do powietrza.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana częściowo w obszarze rewitalizacji (który obejmuje teren do
wysokości tzw. Ruskiego Stawku). Zasięg oddziaływania - ogólnomiejski; jest to główna
droga dojazdowa z os. Piaski do centrum.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW oraz Strategii Rozwoju
Województwa Lubuskiego 2020, nie wynika z zapisów Strategii ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Droga w bardzo złym stanie technicznym, liczne spękania, deformacje i ubytki nawierzchni jezdni i chodników. Ocena stanu technicznego z czerwca 2011 r. Wymiana
lub remont kanalizacji deszczowej. Oświetlenie częściowo umieszczone na słupach
trakcyjnych, a pozostała część na słupach betonowych wymaga wymiany na energooszczeędne typu LED na odcinku od Al. Odrodzenia do ul. Warskiego. Zadanie bardzo
pilne do realizacji.

2 - Infrastruktura drogowa

Brak planu miejscowego. ul. Kazimierza
Wielkiego (od Al. Odrodzenia do ul. Czarneckiego)
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.8 PRZEBUDOWA Ul. SPICHRZOWEJ - OD Ul. SKŁADOWEJ DO ULICY TEATRALNEJ
OPIS ZADANIA
Etap I: Przebudowa drogi od ul. Składowej do Mostu Staromiejskiego wraz z przebudową kan. deszczowej, oświetlenia i chodników- dł. 480 mb ze względu na niedrożność kanalizacji deszczowej w trakcie eksploatacji następuje zanieczyszczenie zabytkowej
estakady kolejowej wodami opadowymi. Etap II: Przebudowa drogi od Mostu Staromiejskiego wraz z budową nowego odcinka
od ul. Cichońskiego do ul. Teratralnej wraz z przebudową/budową kan. deszczowej, oświetlenia i chodników- dł. 400 mb + 240
mb. Ze względu na niedrożność kanalizacji deszczowej w trakcie eksploatacji następuje zanieczyszczenie zabytkowej estakady
kolejowej wodami opadowymi.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

9 040 000,00

Program rozwoju dróg
gminnych i powiatowych
infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019

50

3 000 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

W najbliższym czasie będzie modernizowana estakada (pkp)

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Droga powiatowa (2551F) kwalifikuje się do programu.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych i poprawa płynności ruchu spowoduje zmniejszenie emisji hałasu oraz zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń, poprawa odwodnienia wpłynie na zmniejszenie zagrożenia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana w obszarze rewitalizacji. Zasięg oddziaływania ogólnomiejski.
Bardzo istotna ze względu na funkcjonowanie centrum.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju
MOF GW. Nie wynika z zapisów Strategii
ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Etap I:odcinek ulicy Spichrzowej od ul.Chrobergo do ul. Składowej jest w bardzo złym
stanie technicznym z licznymi deformacjami i ubytkami w nawierzchni. Ocena stanu
technicznego z 2011r. Niewystarczająca ilość wpustów deszczowych- wpusty w obrębie skrzyżowań, jedynie odcinkowo. Remont lub wymiana oraz budowa odcinków sieci
kanalizacji deszczowej. Istniejące oświetlenie- zły stan techniczny, do wymiany. Zadanie
pilne do realizacji. Etap II: odcinek od ul. Chrobrego do ul. Cichońskiego w bardzo złym
stanie technicznym z licznymi deformacjami nawierzchni. Ocena stanu technicznego
z 2011 r. Na odcinku do ul. Teatralnej brak budowli drogowej. Bardzo zły stan techniczny kolektora ustytuowanego pod Willą Herzoga, konieczność jego likwidacji i budowy nowego wylotu wraz z urządzeniami podczyszczającymi lub przepięcie do kanału
z ul. Teatralnej. Istniejące oświetlenie na słupach betonowych, konieczność wymiany
podczas przebudowy. Zadanie pilne do realizacji.
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Brak planu miejscowego.

2 - Infrastruktura drogowa

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.9 PRZEBUDOWA Ul. ŚLĄSKIEJ WRAZ Z PĘTLĄ AUTOBUSOWĄ
OPIS ZADANIA
Kompleksowa przebudowa ulicy na całym odcinku wraz z chodnikami i przebudową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia energooszczędnego typu LED. Długość - 1450,00 m.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

7 208 500,00

Program rozwoju gróg
gminnych i powiatowych
infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019

50

do 3 000 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Przebudowa kanalizacji deszczowej została ujęta w zadaniu „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie miasta Gorzowa Wlkp.”

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Droga powiatowa kwalifikuje się do programu; posiada elementy, za które otrzymuje
się znaczną ilość punktów przy ocenie komisji ( kanalizacja deszczowa, chodniki, zatoki);
Ocenia się wysoko możliwość uzyskania dofinansowania.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Poprawa dostępu do lokali usługowych oraz firm przy ul. Śląskiej może potencjalnie
wpłynąć na zwiększenie ich konkurencyjności.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

„Wykonanie nawierzchni o dobrych parametrach technicznych i akustycznych wpłynie
istotnie na obniżenie emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym na
poprawę klimatu akustycznego i jakości powietrza w otoczeniu drogi. Wymiana oświtlenia
na energooszczędne obnizy pośrednio emisję CO2 do powietrza. Przebudowa kanalizacji
deszczowej z urządzeniami oczyszczającycmi wpłynie na ochronę wód rzeki Warty.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana jest poza obszarem rewitalizacji. Zasięg oddziaływania ogólnokrajowy. Jest to ważny odcinek drogi przejazdowej przez miasto.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Droga w bardzo złym stanie technicznym łącznie z kanalizacją deszczową. Ocena stanu
technicznego z 2011 r. Bardzo zły stan techniczny kanalizacji deszczowej konieczność
wymiany/przebudowy. Na części ulicy istniejace oświetleniue na słupach betonowych
- z uwagi na stan techniczny do wymiany na energooszczędne typu LED, na pozostałejczęści ulicy brak oświetlenia. Zadanie bardzo pilne do realizacji.

2 - Infrastruktura drogowa

Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.10 BUDOWA UL.GRABSKIEGO-NIEPODLEGŁOŚCI
OPIS ZADANIA
Budowa ulicy Niepodległości na odcinku 1.227,0 m oraz budowa ulicy Grabskiego na odcinku 371,0 m; zakres robót obejmuje
budowę ulic, chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

10 000 000,00

Program rozwoju dróg
gminnych i powiatowych
infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019

50

3.000.000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

ul. Niepodległości 100766F droga gminna oraz ul. Grabskiego 101000F droga gminna
- zadanie kwalifikuje się do programu. Zadanie można by podzielić na etapy - wtedy
możliwość uzyskania dodatkowych punktów.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Poprawa płynności ruchu w nowym układzie komunikacyjnym spowoduje zmniejszenie
emisji hałasu. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, uporządkowanie gospodarki wodnościekowej.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana poza obszarem rewitalizacji. Zasięg dzielnicowy - Górczyn.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW, nie wynika z zapisów
Strategii ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Ulica Niepodległości na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Witosa brak budowli drogowej (brak połączenia). Na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Narutowicza tymczasowy
układ komunikacyjny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Brak odwodnienia
oraz oświetlenia ulicznego. Zadanie bardzo pilne do realizacji.Ulica Grabskiego na odciku od ul. Witosa nawierzchnia tymczasowa z płyt betonowych w bardzo złym stanie
technicznym, następnie odcinek do ul. Padarewskiego o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej w dobrym stanie. Ostatni odcinek od ul. Padarewskiego do ul. Niepodległości brak drogi. Brak odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego. Zadanie pilne do realizacji.
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Obowiązuje plan-Inwestycja zgodna z planem (dla ul. Niepodległości jezdnia 7m,dopuszcza się dwie jezdnie z pasem zieleni w środku, dla ul. Grabskiego jezdnia
6-7m).

2 - Infrastruktura drogowa

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.11 MODERNIZACJA Ul. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH OD Ul. KRZYWOUSTEGO DO Ul. SŁOWIAŃSKIEJ
OPIS ZADANIA
Modernizacja obejmująca wymianę lub regulację krawężników, wymianę nawierzchni chodników i wykonanie 3 warstw nawierzchni bitumicznej, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia energooszczędnego typu LED na odcinku 945 m.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

5 573 000,00

Program rozwoju dróg
gminnych i powiatowych
infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019

50

2 736 500,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Możliwe jest pozyskanie środków.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Poprawa dostępu do lokali przy ul. Kosynierów Gdyńskich, w których prowadzona jest
działalność gospodarcza, może potencjalnie wpłynąć na zwiększenie ich konkurencyjności.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wykonanie nawierzchni o dobrych parametrach technicznych i akustycznych wpłynie
na obniżenie emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym na poprawę klimatu akustycznego i jakości powietrza w otoczeniu drogi. Wykonanie oświtlenia energooszczędnego obniży pośrednio emisję CO2 do powietrza. Przebudowa
kanalizacji deszczowej wpłynie pośrednio na ochronę wód rzeki Kłodawki.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana jest w obszarze rewitalizacji. Zasięg oddziaływania ogólnomiejski.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW oraz ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Droga w złym i bardzo zły stanie technicznym. Ocena stanu technicznego z 2011 r.
Z uwagi na stan techniczny oraz niewystarczający system odwodnienia konieczność
przebudowy kanalizacji deszczowej. Istniejące oświetlenie na słupach betonowych, do
wymiany z uwagi na stan techniczny na energooszczędne typu LED. Zadanie pilne do
realizacji.

2 - Infrastruktura drogowa

Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.12 PRZEBUDOWA Ul. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH
- OD RONDA KOSYNIERÓW GDYŃSKICH DO Ul. SIKORSKIEGO (JEZDNIA DWUKIERUNKOWA)
OPIS ZADANIA
Przebudowa drogi polegająca na zmianie z jezdni jednokierunkowej na dwukierunkową - dł 280 mb., wraz z przebudową obu
skrzyżowań (przebudowa ronda Kosynierów Gdyńskich), chodników, odwodnienia, oświetlenia. - 2020 r. - dokumentacja, 2021 r.
- realizacja inwestycji

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

3 796 000,00

Program rozwoju dróg
gminnych i powiatowych
infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019

50

1 848 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja jest komplementarna z przebudową ul. Sikorskiego.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Droga jest w części drogą wojewódzką i powiatową. Kwalifikuje się do programu; posiada elementy, za które otrzymuje się punkty przy ocenie komisji ( kanalizacja deszczowa,
chodniki, zatoki).

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Poprawa organizacji i płynności ruchu wpłynie na zmniejszenie emisji hałasu oraz
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana w obszarze rewitalizacji. Zasięg ogólnomiejski.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW, nie wynika z zapisów
Strategii ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Odcinek drogi w złym i ostrzegawczym stanie. Ocena stanu technicznego z 2011 r. Remont lub wymiana istniejącej kanalizacji deszczowej. Istniejące oświetlenie sodowe na
słupach betonowych, konieczność wymiany podczas przebudowy. Zadanie nie wymaga
pilnej realizacji.
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Brak planu miejscowego.

2 - Infrastruktura drogowa

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.13 PRZEBUDOWA Ul. POMORSKIEJ
OPIS ZADANIA
Kompleksowa przebudowa wschodniej jezdni wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Podmiejskiej do
ul. Walczaka oraz wymiana lub remont kanalizaci deszczowej i budowa oświetlenia energooszczędnego typu LED Długość 800,00 m.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

8 737 000,00

Program Rozwoju
Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej
2016-2019

50

nie więcej niż
3 000 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Program rozowju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (tzw.
schetynówka). Projekt kwalifikuje się do Programu z uwagi na dostępność komunikacyjną w odniesieniu do lokalnych centrów wzrostu, obszarów problemowych, jak i z uwagi
na kompleksową przebudowę wraz z przebudową odwodnienia i budową oświetlenia.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Poprawa dostępu do lokali usługowych oraz firm przy ul. Pomorskiej może potencjalnie
wpłynąć na zwiększenie ich konkurencyjności.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wykonanie nawierzchni o dobrych parametrach technicznych i akustycznych wpłynie
na obniżenie emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym na poprawę klimatu akustycznego i jakości powietrza w otoczeniu drogi. Wykonanie oświtlenia energooszczędnego obnizy pośrednio emisję CO2 do powietrza. Przebudowa
kanalizacji deszczowej wpłynie pośrednio na ochronę wód rzeki Warty.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana jest poza obszarem rewitalizacji. Zasięg oddziaływania ogólnokrajowy. Jest to ważny odcinek drogi przejazdowej przez miasto.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW oraz Strategią Rozwoju
Województwa Lubuskiego 2020.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Odcinek o bardzo dużym natężeniu ruchu. Stan ostrzegawczy. Ocena stanu technicznego z 2011 r.Z uwagi na stan techniczny konieczność remontu lub wymiany kanalizacji
deszczowej. Istniejące oświetlenie częściowo na słupach trakcyjnych- zły stan techniczny. Konieczność budowy oświetlenia energooszczędnego na odcinku 2 x 800 m. Zadanie pilne do realizacji.

2 - Infrastruktura drogowa

Obowiązuje plan miejscowy, Inwestycja
zgodna z planem przy zachowaniu ustaleń planu.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.14 PRZEBUDOWA OBIEKTÓW MOSTOWYCH W Ul. BOROWSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI
OPIS ZADANIA
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi na długości 208 m wraz z dwoma obiektami mostowymi, oświteleniem drogowym,
odwodnieniem, wykonaniem nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz zieleni. Z realziacją inwestycji będzie się wiązało
rónież przebudowanie istniejących energetycznych telekomunikacyjnych, wodociągowych, w tym likwidacji kolizji.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

9 000 000,00

Subwencja ogólna

50

4 500 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Istniejąca dokumentacja projektowa - w trakcie uzyskiwania decyzji administracyjnej na
podstawie, której można przystąpić do realziacji robót.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Możliwe jest pozyskanie dotacji z Subwencji Ogólnej.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja wpłynie pozytywnie na zwiększenie atrakcyjności Gorzowa, ze względu na
poprawę infrastruktury drogowej. Realizacja inwestycji może zachęcić przedsiębiorców
do inwestowania w tej części miasta przez co wpłynie na ożywienie gospodarcze okolic
ul. Dąbrowskiego.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych i poprawa płynności ruchu, spowoduje zmniejszenie emisji hałasu oraz zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń do powietrza.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja korespopnduje z projektem założeń Miejskiego Programu Rewitalizacji jest
bardzo istotna i silnie oddziaływuje na obszar rewitalizacji. Kwalifikuje się również jako
działanie do realziacji w ramach Programu Rewitalizacji

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Projekt nie wynika z zapisów Strategii ZIT
MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji
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Przedsięwzięcie jest zgodne ze Strategią
Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.

Brak mpzp, w palnie IX/90/2003 jedynie,
kawałek chodnika ul. Borowskiego: 3KXciąg pieszy stanowiący fragment pasa
drogowego ul. Borowskiego.

Stan techniczny obiketów mostowych wymaga podjęcia natychmiastowcyh działań naprawczych.

2 - Infrastruktura drogowa

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.15 BUDOWA ULICY MYŚLIBORSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ DRUGIEJ JEZDNI
- (NA ODCINKU OD RONDA SZCZECIŃSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ CHORWACKĄ)
OPIS ZADANIA
W ramach zadania planowana jest przebudowa istniejącej jezdni ulicy Myśliborskiej wraz z wykonaniem drugiej jezdni, wraz
z budową chodnika, odwodnieniem oraz oświetleniem. Planowane jest również wykonanie ścieżki rowerowejoraz ronda na
skrzyżowaniu ulicy Myśliborskiej z ul. Chorwacką. Odcinek ten wraz z wybudowaniem ronda niezbędny jest celem umożliwienia
prawidłowej obsługi samochodom dostawczym działki przeznaczonej na sprzedaż, której przeznaczenie w MPZP jest na cele
komercyjne.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

4 000 000,00

Subwencja ogólna

50

1 950 000
(kwota bez dokumentacji
w 2016 r.)

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Zadnie powiązane jest z budową drugiej jezdni ulicy Mysliborskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chorwacką do wjazdu na drogę ekspresowa S3. Wykonanie tego odcinka powiązane jest również ze sprzedażą działki przy ulicy Myśliborskiej przeznaczonej
na sprzedaż pod tereny usługowe.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Możliwe jest pozyskanie dotacji na realizację inwestycji ze środków Subwencji Ogólnej.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja ta ma duże znaczenie zarówno dla aktualnie działających przedsiębiorstw,
jak i przyszłych inwestorów. Realizacja inwestycji ułatwi komunikację drogową w obrębie drogi ekspresowej S3, co w znacznym stopniu ułatwi działalność przedsiebiorstw
zlokalizowanych w gorzowskiej Strefie Przemysłowej, przez co zwiększy atrakcyjność
Gorzowa na mapie inwestycyjnej regionu.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych i poprawa płynności ruchu spowoduje zmniejszenie emisji hałasu oraz zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do powietrza.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja ma zasięg ogólnomiejski.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Projekt nie wynika z zapisów Strategii ZIT MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Stan techniczny istniejącej jezdni nie wymaga natychmiastowych działań. Budowa drugiej jezdni uzasadniona ze względu na problemy komunikacyjne związane z obsługą
giełdy oraz KSSE.

2 - Infrastruktura drogowa

Przedsięwzięcie jest zgodne ze Strategią Rozwoju
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego.

od Słowiańskiej do Kamiennej-obowiązuje plan-Inwestycja zgodna z planem przy zachowaniu pasa drogowego
szerokości 45 m, co pozwala na realizację dwóch jezdni,
od ul. Kamiennej do ul. Dobrej brak planu, od ul. Dobrej
do początku węzła S3 obowiązuje plan- Inwestycja zgodna z planem przy zachowaniu pasa drogowego szerokości 33-42m
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.16/2.17 PRZEBUDOWA Ul. MYŚLIBORSKIEJ WRAZ BUDOWĄ DRUGIEJ JEZDNI
- ETAP II I III (NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ CHORWACKĄ DO Ul. DOBREJ
OPIS ZADANIA
W ramach zadania planowana jest przebudowa istniejącej jezdni ulicy Myśliborskiej wraz z wykonaniem drugiej jezdni na odcinku
od. ul. Chorwackiej do ul. Dobrej, wraz z budową chodnika, odwodnieniem oraz oświetleniem. W ramach tego odcinka planowane jest wykonanie ronada na skrzyżowaniu z ulicą Dobrą oraz wykonanie ścieżki rowerowej.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

14 000 000,00

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

50

6 960 000,00
(realizacja zadnia
w latach 2017-2018
bez dokumentacji
w 2016 r.)

Subwencja ogólna

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Zadnie powiązane jest z budową drugiej jezdni ulicy Mysliborskiej na odcinku od ronda
Szczecińskiego do planowanego ronada na skrzyżowaniu z ulicą Chorwacką. Zadanie
powiązane jest również z budową Północnej Obwodnicy Gorzowa

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Możliwe jest pozyskanie dotacji na realizację inwestycji ze środków Subwencji Ogólnej.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja ta ma duże znaczenie zarówno dla aktualnie działających przedsiębiorstw,
jak i przyszłych inwestorów. Realizacja inwestycji ułatwi komunikację drogową w obrębie drogi ekspresowej S3, co w znacznym stopniu ułatwi działalność przedsiebiorstw
zlokalizowanych w gorzowskiej Strefie Przemysłowej, przez co zwiększy atrakcyjność
Gorzowa na mapie inwestycyjnej regionu.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych i poprawa płynności ruchu, spowoduje zmniejszenie emisji hałasu oraz zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń do powietrza.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Należy zwrócic uwagę na to, w jaki sposób Inwestycja wpłynie na zwiększenie ruchu
w centrum miasta.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Projekt nie wynika z zapisów Strategii ZIT MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Stan techniczny istniejącej jezdni nie wymaga natychmiastowych działań. Budowa drugiej jezdni uzasadniona ze względu na problemy komunikacyjne związane z obsługą
giełdy oraz KSSE.
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Przedsięwzięcie jest zgodne ze Strategią Rozwoju
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego.

Od Słowiańskiej do Kamiennej-obowiązuje plan-Inwestycja zgodna z planem przy zachowaniu pasa drogowego
szerokości 45 m, co pozwala na realizację dwóch jezdni,
od ul. Kamiennej do ul. Dobrej brak planu, od ul. Dobrej
do początku węzła S3 obowiązuje plan- Inwestycja zgodna z planem przy zachowaniu pasa drogowego szerokości 33-42m.

2 - Infrastruktura drogowa

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.18 PRZEBUDOWA UL.DĄBROWSKIEGO NA ODCINKU OD UL. BOROWSKIEGO DO UL. JAGIEŁŁY
OPIS ZADANIA
Przebudowa jezdni wraz z chodnikami na wskazanym odcinku z uwzględnieniem nawierzchni.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

koszt szacunkowy 1 900 000 zł

Subwencja ogólna

do 50%

910 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Możliwe uzyskanie dofinansowania w ramach rezerwy celowej budżetu państwa. Uzyskanie dofinansowania uzaleznione od ogłoszenia programu.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja wpłynie pozytywnie na zwiększenie atrakcyjności Gorzowa, ze względu na
poprawę infrastruktury drogowej. Realizacja inwestycji może zachęcić przedsiębiorców
do inwestowania w tej części miasta przez co wpłynie na ożywienie gospodarcze okolic
ul. Dąbrowskiego.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych i poprawa płynności ruchu spowoduje zmniejszenie emisji hałasu oraz zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń do powietrza.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja o zasięgu lokalnym.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Nawierzchnia jezdni w złym stanie technicznym, wymaga przebudowy. Chodniki w złym
stanie technicznym wymagają przebudowy.

2 - Infrastruktura drogowa

Brak planu miejscowego.

85

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.19 PRZEBUDOWA ULICY DRZYMAŁY OD UL. JAGIEŁŁY DO UL. BOROWSKIEGO
OPIS ZADANIA
Przebudowa jezdni wraz z chodnikami z wyłączeniem odcinka od wjazdu do Amfiteatru do wjazdu do budynku nr 24.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

koszt szacunkowy 3 500 000 zł

Subwencja ogólna

do 50%

1 700 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja jest komplementarna z zadaniem ul. Walczaka (nowe skrzyżowanie/rondo).

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Możliwe uzyskanie dofinansowania w ramach rezerwy celowej budżetu państwa. Uzyskanie dofinansowania uzaleznione od ogłoszenia programu.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja wpłynie pozytywnie na zwiększenie atrakcyjności Gorzowa, ze względu na
poprawę infrastruktury drogowej. Realizacja inwestycji może zachęcić przedsiębiorców
do inwestowania w tej części miasta przez co wpłynie na ożywienie gospodarcze okolic
ul. Dąbrowskiego.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych i poprawa płynności ruchu spowoduje zmniejszenie emisji hałasu oraz zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń do powietrza.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja korespopnduje z projektem założeń Miejskiego Ptogramu Rewitalizacji jest
bardzo istotna i silnie oddziaływuje na obszar rewitalizacji.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna
z zapisami Strategii Rozwoju MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Nawierzchnia jezdni w złym stanie technicznym, wymaga przebudowy. Chodniki w złym
stanie technicznym wymagają przebudowy.
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Brak planu miejscowego.

2 - Infrastruktura drogowa

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.20 PRZEBUDOWA ULICY SZCZECIŃSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ DRUGIEJ JEZDNI - OD WĘZŁA S3 DO KSSSE
OPIS ZADANIA
W ramach zadania planowana jest przebudowa istniejącej jezdni ulicy Myśliborskiej wraz z wykonaniem drugiej jezdni, wraz z budową chodnika, odwodnieniem oraz oświetleniem i ścieżkąrowerową. W ramach tego odcinka planowane jest wykonanie ronda
na skrzyżowaniu z ulicą Mosiężną. Długość odcinka ok. 650 m.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

4 100 000,00

Subwencja ogólna

50

2 000 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja powiązana jest z trwająca aktualnie budową drogi ekspresowej S3 oraz
z planowaną budową drugiej jezdni na odcinku od ronda Szczecińskiego do węzła S3.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Możliwe jest pozyskanie dotacji na realizację inwestycji ze środków Subwencji Ogólnej.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja ta ma duże znaczenie zarówno dla aktualnie działających przedsiębiorstw,
jak i przyszłych inwestorów. Realizacja inwestycji ułatwi komunikację drogową w obrębie drogi ekspresowej S3, co w znacznym stopniu ułatwi działalność przedsiebiorstw
zlokalizowanych w gorzowskiej Strefie Przemysłowej przez co zwiększy atrakcyjność
Gorzowa na mapie inwestycyjnej regionu.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych i poprawa płynności ruchu spowoduje zmniejszenie emisji hałasu oraz zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń do powietrza.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Należy zwrócic uwagę na to, w jaki sposób Inwestycja wpłynie na zwiększenie ruchu
w centrum miasta. Inwestycja poprawi dojazd pracowników do KSSE zarówno komunikacją samochodową jak również rowerową.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYMI

Projekt nie wynika z zapisów Strategii ZIT MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Stan techniczny istniejącej jezdni nie wymaga natychmiastowych działań. Budowa drugiej jezdni uzasadniona po zakończeniu rozbudowy drogi ekspresowej S3 oraz po wykonaniu odcinka dwujezdniowego od Ronad Szczecińskiego do węzła S3.

2 - Infrastruktura drogowa

Przedsięwzięcie jest zgodne ze Strategią Rozwoju
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego.

Na części nie obowiązuje mpzp, na części obowiązuje
mpzp: LXXVII/960/2006-1KDG-ulica klasy głównej o kategorii drogi wojewódzkiej, w tym dopuszczenie ronda
na skrzyżowaniu z ul. Dobrą, XIV/204/2007 -1kG- tereny
ulic głównych (szerokości w liniach rozgraniczenia ulic wg
rysunku planu, dopuszczenie zastosowania jezdni jednoprzestrzennej czteropasmowej.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.21 PRZEBUDOWA Ul. PODMIEJSKIEJ W GORZOWIE WLKP.
NA ODCINKU OD RONDA SYBIRAKÓW DO GRANIC MIASTA
OPIS ZADANIA
Budowa drogi o nawierzchni betonowej/asfaltowej do jazdy na rolkach (o pow.ok. 1.200m2) zlokalizowanej bezkolizyjnie poza
alejkami szutrowymi w parku - 280.000,00 zł brutto.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

158 966,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie rozpoczęta. Brak dokumentacji projektowej.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest powiązana z innym zadaniem.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliwości dofinansowania zadania inwestycyjnego ze źródeł pozabudżetowych ul. Włókiennicza - droga wewnętrzna.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Poprawa warunków dojazdu do zakładów z siedzibą na terenie kompleksu przemysłowego Stilonu może wpłynąć na zwiększenie ich konkurencyjności oraz poprawę dostępu do stworzonych tam miejsc pracy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wymiana nawierzchni na nawierzchnie o dobrych parametrach akustycznych i poprawa płynności ruchu spowduje zmniejszenie emisji hałasu oraz zmniejszenie emisji zanieszyszczeń do powietrza.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana poza obszarem rewitalizacji. Zasieg oddziaływania ogólnomiejski.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Zadanie pilne do realizacji.
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Brak planu miejscowego.

2 - Infrastruktura drogowa

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.22 PRZEBUDOWA UL.WALCZAKA (RONDO/SKRZYŻOWANIE)
OPIS ZADANIA
Przebudowa ul. Walczaka od zatoki autobusowej przy ul.Piłsudskiego do ul. Jagiełły wraz z przebudową skrzyżowania ulic Walczaka i Jagiełły. Zakres do wykonania przewiduje przebudowę istniejącej jezdni i chodników, wykonanie ścieżki rowerowej i przebudowę oświetlenia na długości około 800 metrów.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

4 900 000,00

ścieżka rowerowa
ze środków ZIT

85 kosztów
ścieżki rowerowej

425 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Walczaka.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Wykonanie zadania uzależnione jest od realizacji robót inwestycyjnych w ulicy Jagiełły
i ulicy Warszawskiej.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Dofinansowanie przewidziane ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych tylko na budowę ścieżki.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie wpływa na rozwój gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych i poprawa płynności ruchu spowoduje zmniejszenie emisji hałasu oraz zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana w obszarze rewitalizacji (M2b). Zasięg oddziaływania - ogólnomiejski.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW, nie wynika z zapisów
Strategii ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Droga w bardzo złym stanie technicznym. Ocena stanu technicznego z 2011 r.Istniejące
oświetlenie w złym stanie technicznym, konieczność przebudowy. Zadanie bardzo pilne
do realizacji.

2 - Infrastruktura drogowa

Brak planu (ul. Walczaka od ul. Piłsudskiego do Jagiełły).
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.23 PRZEBUDOWA Ul. KŁOSOWEJ
OPIS ZADANIA
Kompleksowa przebudowa ulicy długości 285,00 m w tym o nawierzchni gruntowej 150,00 m wraz z remontem lub przebudową
kalizacji deszczowej. Budowa oświetlnia na odcinku 318m.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

475 000,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wykonanie nawierzchni o dobrych parametrach technicznych i akustycznych wpłynie
na obniżenie emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym na poprawę klimatu akustycznego i jakości powietrza w otoczeniu drogi. Budowa oświtlenia
energooszczędnego obniży pośrednio emisję CO2 do powietrza.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana poza obszarem rewitalizacji. Zasięg oddziaływania lokalny.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Droga w bardzo złym stanie technicznym, liczne spękania, deformacje i ubytki nawierzchni jezdni odcinka o nawierzchni bitumicznej. Odcinek długości około 150,00 m
o nawierzchni gruntowej w bardzo złym stanie technicznym, ze względu na duży spadek
podłużny trudny do utrzymania. Ocena stanu technicznego z czerwca 2011 r. Oświetlenie istniejące ze względu na stan techniczny do wymiany na energooszczędne typu
LED. Z uwagi na stan techniczny kanalizacji deszczowej wymagana wymiana lub remont.
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Brak planu miejscowego.

2 - Infrastruktura drogowa

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.25 PRZEBUDOWA Ul. MARCINKOWSKIEGO - OD Ul. MYŚLIBORSKIEJ DO Ul. MATEJKI (alejki) - I ETAP
OPIS ZADANIA
CIĄG PIESZO/ROWEROWY -180M

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

50 000,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

I ETAP - DOKUMENTACJA + POZWOLENIE NA BUDOWĘ - DO POŁOWY 2016 r.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrzych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Poprawa dojazdu do firm i zakładów usługowych z siedzibą w rejonie ulic Marcinkowskiego i Matejki.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych i poprawa płynności ruchu spowoduje zmniejszenie emisji hałasu oraz zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana poza obszarem rewitalizacji. Zasięg dzielnicowy - Staszica.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW, nie wynika z zapisów
Strategii ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Brak odwodnienia.Istniejace oświetlenie na słupach betonowych, zły stan techniczny
wymaga wymiany poidczas przebudowy.Zły stan techniczny nawierzchni jezdni. Ocena
stanu z 2011 r.

2 - Infrastruktura drogowa

Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.26 PRZEBUDOWA Ul. STILONOWEJ NA ODCINKU OD ZAMENHOFFA DO Ul. WALCZAKA
OPIS ZADANIA
Kompleksowa przebudowa ulicy wraz z chodnikami i zatokami postojowymi wraz z remontem lub wymianą kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia energooszczędnego typu LED. na odcinku od ul. Zamenhoffa do ul. Walczaka. Długość - 375,00 m.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

1 288 000,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Powiązanie z przebudową ul. Zamenhofa. Remont kanalizacji deszczowej ujęty w zadaniu „Uporzadkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie miasta Gorzowa Wlkp.”

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wykonanie nawierzchni o dobrych parametrach technicznych i akustycznych wpłynie
na obniżenie emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym na poprawę klimatu akustycznego i jakości powietrza w otoczeniu drogi. Wymiana oświtlenia
na energooszczędne obniży pośrednio emisję CO2 do powietrza. Przebudowa kanalizacji deszczowej udrożni odpływ wód opadowych.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana poza obszarem rewitalizacji, zasięg oddziaływania lokalny.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW oraz Strategii Rozwoju
Województwa Lubuskiego 2020, nie wynika z zapisów Strategii ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Droga w bardzo złym stanie technicznym, liczne spękania, deformacje i ubytki nawierzchni jezdni i chodników. Ocena stanu technicznego z czerwca 2011 r. Istniejąca
kanalizacja deszczowa wymaga remontu lub wymiany. Oświetlenie uliczne na słupach
betonowych i metalowych ENEI wymaga wymiany. Zadanie pilne do realizacji.
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Brak planu miejscowego.

2 - Infrastruktura drogowa

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.27 BUDOWA Ul. JANA PAWŁA II
OPIS ZADANIA
Budowa odcinka ul. Plac Jana Pawła II na wysokości budynku 82 do 92 na dz. nr 2270/4. Odcinek długości około 140,00 m.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

100.000,00 zł

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Przygotowanie do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest powiązana z innym zadaniem.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliowści dofinansowania.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wykonanie nawierzchni o dobrych parametrach technicznych i akustycznych wpłynie
na obniżenie emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym na poprawę klimatu akustycznego i jakości powietrza w otoczeniu drogi.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana poza obszarem rewitalizacji, zasięg oddziaływania lokalny.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW oraz Strategii Rozwoju
Województwa Lubuskiego 2020, nie wynika z zapisów Strategii ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Brak nawierzchni ulicy stanowiącej dojazd do budynków 82 do 90 oraz budowanego
osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego po drugiej stroni istniejących budynków.

2 - Infrastruktura drogowa

Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.28 PROGRAM BEZPIECZNY GORZÓW- MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
OPIS ZADANIA
Bezpieczny Gorzów to program, który polega na poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ulicach miasta. Zadania realizowane są w dwóch sektorach: modernizacji infrastruktury drogowej oraz doświetlenia przejść dla pieszych. Głównym celem
zadania jest kompleksowa poprawa warunków bezpieczeństwa. Program przewiduje poprawę geometrii układu komunikacyjnego, zmiany w organizacji ruchu, poprawę oznakowania ulic i montaż urządzeń BRD w newralgicznych i szczególnie niebezpiecznych miejscach na ulicach Gorzowa Wlkp. W programie uwzględnione zostanie również bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, w tym celu doświetlone i lepiej oznakowane zostaną przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe. Poprawa oświetlenia
istniejących przejść dla pieszych realizowana będzie poprzez wymianę opraw na oprawy typy LED oraz budowę dedykowanego
oświetlenia przejść.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

1.080.000 zł

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Zadania przewidziane w programie na rok 2016 r. są w różnej fazie procesu inwestycyjnego: a) wymiana opraw i montaż liczników - w trakcie realizacji b) sygnalizacje świetlna
dla pieszych na 2 przejściach dla pieszych - w trakcie prac projektowych c) pozostałe
zadania - trwają procedury związane z wyłonieniem Wykonawców poszczególnych tematów.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Projekt w zakresie „wzorcowego oznakowania przejść” jest powiązany z Planem remontów i przebudów na lata 2015- 2020 - do programu włączone zostały przejścia dla
pieszych zlokalizowane na ulicach przeznaczonych do remontu lub wcześniej przebudowanych/wyremontowanych. W przypadku pozostałych zadań są to projekty samodzielne, niepowiązane z innymi zadaniami inwestycyjnymi.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliowści dofinansowania.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Inwestycja nie ma wpływu na poprawę środowiska naturalnego.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Zasięg oddziaływania lokalny.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii Rozwoju MOF GW oraz Strategii Rozwoju
Województwa Lubuskiego 2020, na tym etapie nie można określić czy drogi znajdują
się w miejscowych planach.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Inwestycja bardzo pilna, ponieważ dotyczy bezpieczeństwa mieszkańców. Wdrażane
zadania ograniczą liczbę kolizji i wypadków drogowych. Istniejąca infrastuktura drogowa i oświetlenie przejść dla pieszych nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, stąd wymagane są projekty wpływające na jego poprawę.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.29 REMONT KŁADKI PRZY MOŚCIE KOLEJOWYM
OPIS ZADANIA
Remont kładki przy moście kolejowym.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

2 000 000,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Zlecona koncepcja w zakresie odbudowy i inwentaryzacji - grudzień 2015.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Inwestycja nie wpłynie na poprawę stanu środowiska.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana w obszarze rewitalizacji, bardzo ważna i oczekiwana przez
mieszkańców. Umożliwi dodatkowe, funcjonalne połączenie dwóch części miasta
(podobszary rewitalizacji M2c, M3a, M3 z pozostałymi, po drugiej stronie Warty) oraz
umożliwi rezlizację całościowej, zintegrowanej koncepcji ożywienia centrum miasta.
Znaczenie ogólnomiejskie, ponadlokalne.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW oraz Strategii Rozwoju
Województwa Lubuskiego 2020.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Zadanie priorytetowe do realizacji.

2 - Infrastruktura drogowa

Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.30 PRZEBUDOWA ULIC: BRACKA, SIELSKA, MORELOWA, KLONOWA, LIPOWA
- ETAP I (Ul. LIPOWA WRAZ Z Ul. SIELSKĄ DO Ul. KWIATOWEJ)
OPIS ZADANIA
W zakres projektu wchodzi przebudowa ulicy, wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wjazdy i chodniki. Łączna długość I etapu wynosi ok. 526,00 m

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

2 406 610,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Wykonano dokumentację projektową z datą ważności do 2018 r.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja jest powiązana z udrożnieniem dojazdu do Stadionu Żużlowego.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliwości dofinansowania. Ulica ma charakter lokalny dla mieszkańców danego
osiedla.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie wpływa na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych i poprawa płynności ruchu spowoduje zmniejszenie emisji hałasu oraz zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja relizowana poza obszarem rewitalizacji, jednak przy granicy z obszarem M3.
Zasieg oddziaływania lokalny.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW, nie wynika z zapisów
Strategii ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Droga w bardzop złym stanie technicznym, liczne zapadnięcia i deformacje jezdni
i chodników. Ocena stanu technicznego z 2011 r. Brak odwodnienia. Istniejące oświetlenie -linia napowietrzna zły stan techniczny, wymaga wymiany podczas przebudowy.
Zadanie priorytetowe do realizacji.
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Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.31 PRZEBUDOWA Ul. GWIAŹDZISTEJ
OPIS ZADANIA
Kompleksowa przebudowa ulicy wraz z chodnikami i miejscami postojowymi, budowa dodatkowych miejsc postojowych, wymiana oświetlenia na energooszczedne, remont lub wymiana kanalizacji deszczowej. Wycinka drzew. Długość - 426,00 m.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

3.043.500,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczeta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o lepszych parametrach technicznych i akustycznych wpłynie na obniżenie emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza,
a tym samym na poprawę klimatu akustycznego i jakości powietrza w otoczeniu drogi.
Wymiana oświtlenia na energooszczędne przyczyni się pośrednio do obniżenia emisji
CO2 do powietrza. Remont kanalizacji wpłynie na poprawę jakości odprowadzanych
wód opadowych.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana poza obszarem rewitalizacji - zasięg oddziaływania - lokalny. Ulica leży w rejonie ze zdiagnozowaną koncentracją problemów, ingerencja wywoła pozytywne skutki dla całego rejonu.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW oraz Strategii Rozwoju
Województwa Lubuskiego 2020, nie wynika z zapisów Strategii ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Droga w bardzo złym stanie technicznym, liczne spękania, deformacje i ubytki nawierzchni jezdni i chodników. Ocena stanu technicznego z czerwca 2011 r. Remont lub
wymiana kanlizacji deszczowej.Z uwagi na stan techniczny wymagana wymiana oświetlenia ulicznego (słupy betonowe na majatku ENEA) w ciagu ul. Gwiaździstej oraz na
ciągach prowadzących do budynków.Zadanie bardzo pilne do realizacji.

2 - Infrastruktura drogowa

Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.32 BUDOWA Ul. SIEWNEJ
OPIS ZADANIA
Budowa brakującego odcinka ulicy na długości - 145,00 m oraz budowa oświetlenia ulicznego - typu LED na odcinku 366 m.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

164.500,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wykonanie drogi wpłynie na obniżenie emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym na poprawę klimatu akustycznego i jakości powietrza w otoczeniu
drogi. Wykonanie oświtlenia energooszczędnego obniży pośrednio emisję CO2 do powietrza.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Iwestycja realizowana jest poza obszarem rewitalizacji. Zasięg oddziaływania lokalny.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Odcinek drogi o nawierzchni gruntowej, utwardzonej pokruszonym gruzem betonowym, odcinek który ulega częstej degradacji zwłaszcza w okresach opadów atmosferycznych. W okresie braku opadów duże zapylenie. Brak kanalizacji deszczowej. Na
odcinku 221 m istniejące oświetlenie z uwagi na stan techniczny wymaga wymiany. Na
odcinku 145 m brak jest oświetlenia ulicznego. Zadanie pilne do realizacji.
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Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.33 PRZEBUDOWA ULICY SULĘCIŃSKIEJ
OPIS ZADANIA
Planowane jest wykonanie wymiany konstrukcji nawierzchni na odcinku od granic Miasta do ul.Zuchów. Dł odcinka około 1 300
m. Wraz z chodnikami i przebudową przepustów. W 2016 r. w ramach zawartego porozumienia między Miastem Gorzów Wlkp.
a gminą Deszczno wykonany będzie odcinek o dł. 57 mb ul. Sulencińskiej od granic miasta w kierunku mostu na Kanale Różkowieckim. Odcinek będzie finansowany w ramach Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych infrastruktury drogowej na
lata 2016-2020.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

2 670 000,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak mozliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na sytuację gospodarczą.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych i poprawa płynności ruchu spowoduje zmniejszenie emisji hałasu oraz zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana poza obszarem rewitalizacji. Zasięg ogólnomiejski - jedna z dróg
dojazdowych do miasta.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW, nie wynika z zapisów
Strategii ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Droga w bardzo złym stanie technicznym, liczne spękania, deformacje i ubytki nawierzchni jezdni i chodników. Ocena stanu technicznego z czerwca 2011 r. Istniejące
oświetlenie-linia napowietrzna, konieczność wymiany podczas przebudowy. Zdanie
bardzo pilne do realizacji.

2 - Infrastruktura drogowa

Obowiązuje plan dla ul. Sulęcińskiej od
granic miasta do S3- Inwestycja zgodna
z planem.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.34 PRZEBUDOWA Ul. PIŁKARSKIEJ II ETAP WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ
OPIS ZADANIA
Droga o harakterze lokalnym prowadząca od ogródków działkowych wzdłuż stadionu piłkarskiego do ul. Ryskiej i dalej ul. Myśliborskiej. Dokumentacja wykonana w 2011 r. jest nieaktualna. Długość drogi do wykonania wynosi ok. 423,0m

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

846 000,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Dokumentacja projektowa wymaga aktualizacji.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliwości finansowania zadania ze środków zewnętrznych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Poprawa dojazdu do małych firm z siedzibą w rejonie ulic Piłkarskiej i Ryskiej.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wkonanie nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych i poprawa płynności ruchu spowoduje zmniejszenie emisji hałasu oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana poza obszarem rewitalizacji. Zasięg ogólnomiejski - droga dojazdowa do stadionu.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju
MOF GW. Nie wynika z zapisów Strategii
ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Droga o nawierzchni betonowej w bardzo złym stanie technicznym, liczne ubytki,
złuszczenia i deformacje. Brak chodników, odwodnienia. Istniejące oświetlenie na słupach metalowych, skorodowanych w złym stanie technicznym wymaga wymiany podczas przebudowy. Zadanie bardzo pilne do realizacji.
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Obowiązuje plan, Inwestycja zgodna z planem.

2 - Infrastruktura drogowa

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.35 II ETAP ULICA BRACKA (OD KANAŁU DO SIELSKIEJ) WRAZ Z Ul. SIELSKĄ (OD KWIATOWEJ DO SPOKOJNEJ)
OPIS ZADANIA
W zakres projektu wchodzi przebudowa ulicy, wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wjazdy i chodniki. Łączna długość II Etapu wynosi ok. 1500,00 m

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

ok. 5 700 000,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja jest powiązana z zadaniem 2.30 PRZEBUDOWA ULIC: BRACKA, SIELSKA, MORELOWA, KLONOWA, LIPOWA - ETAP I (Ul. LIPOWA WRAZ Z Ul. SIELKSĄ DO Ul. KWIATOWEJ).

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak mozliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrzych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie wykazuje wpływu na sytuację gospodarczą.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych i poprawa płynności ruchu spowoduje zmniejszenie emisji hałasu oraz zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana poza obszarem rewitalizacji. Zasięg lokalny, oddziaływania na
dzielnicę Zawarcie.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW, nie wynika z zapisów
Strategii ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Droga w bardzo złym stanie technicznym, liczne zapadnięcia i deformacje jezdni i chodników. Kanalizacja deszczowa w bardzo złym stanie, nieszcelności, przemieszczenia
kolektora. Ocena stanu technicznego z 2011 r. Istniejące oświetlenie na słupach betonowych w złym stanie technicznym, wymaga wymiany podczas przebudowy. Zadanie
priorytetowe do realizacji.

2 - Infrastruktura drogowa

Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.36 PRZEBUDOWA Ul. OSADNICZEJ
OPIS ZADANIA
Przebudowa ulicy Osadniczej polegająca na budowie brakującego odcinka, długość - 250,00 m z przebudową istniejącego oświetlenia ulicznego oraz budową na brakującym odcinku w energooszczędnej technologii typu LED (łączna długość 922m).

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

451.500,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja powiązana z przebudową ul. Chorągwianej.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Przebudowa drogi wpłynie na obniżenie emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym na poprawę klimatu akustycznego i jakości powietrza w otoczeniu
drogi. Wykonanie oświtlenia energooszczędnego obniży pośrednio emisję CO2 do powietrza.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana poza obszarem rewitalizacji, zasięg oddziaływania dzielnicowy.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Odcinek drogi o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej, który ulega częstej degradacji
zwłaszcza w okresach opadów atmosferycznych. W okresie braku opadów duże zapylenie. Brak odwodnienia. Na części ulicy istniejące oświetlenie uliczne w złym stanie
technicznym, konieczność wymiany i budowy na brakującym odcinku drogi. Zadanie
pilne do realizacji.
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Brak planu miejscowego., projekt planu
w opracowaniu.

2 - Infrastruktura drogowa

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.37 Przebudowa ul. Jagiellończyka
OPIS ZADANIA
W ramach przebudowy ul. Jagielończyka planowana jest wymiana konstrukcji wraz z wymianą chodników wraz z remontem kanalizacji deszczowej. Długość wynosi 220 m

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

800 000,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplementarna z żadnym innym zadaniem.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Inwestycja nie ma szan na dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie wykazuje wpływu na sytuację gospodarczą.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych i poprawa płynności ruchu spowoduje zmniejszenie emisji hałasu oraz zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja ma zasięg lokalny.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW, nie wynika z zapisów
Strategii ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Droga w stanie technicznym złym. Wymaga pilnej przebudowy.

2 - Infrastruktura drogowa

Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.38 PRZEBUDOWA Ul. RYSKIEJ
OPIS ZADANIA
Budowa brakującego odcinka od ul. Piłkarskiej długości około 100,00 m. Przebudowa pozostałego odcinka długości pokoło
450,00 m.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

1 100 000,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Wygodniejszy dojazd do dużych sklepów i zakładów usługowych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych i poprawa płynności ruchu spowduje zmniejszenie emisji hałasu oraz zmniejszenie emisji zanieszyszczeń do powietrza.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana poza obszarem rewitalizacji. Zasięg oddziaływania lokalny.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Droga w bardzo złym stanie technicznym. Odcinek o nawierzchni gruntowej w bardzo
złym stanie technicznym. Istniejące natężenie ruchu, zwłaszcza pojazdów ciężarowych
prowadzi do szybkiej degradacji (trudności w utrzymaniu).
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Obowiązuje plan miejscowy, Inwestycja
zgodna z planem przy zachowaniu ustaleń planu.

2 - Infrastruktura drogowa

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.39 PRZEBUDOWA ULICY SOSNKOWSKIEGO
OPIS ZADANIA
Budowa ul. Sosnkowskiego na odcinku o długości ok. 503 m od skrzyżowania z ul. Ogińskiego do skrzyżowania z ul. Janockiego.
Zakres robót: wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej, budowa chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia w technologii energooszczędnej LED.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

1 600 000,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wykonanie nawierzchni o dobrych parametrach technicznych i akustycznych wpłynie
na obniżenie emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym na poprawę klimatu akustycznego i jakości powietrza w otoczeniu drogi. Wykonanie oświtlenia energooszczędnego obniży pośrednio emisję CO2 do powietrza. Budowa kanalizacji deszczowej wpłynie pośrednio na poprawę jakości wód rzeki Kłodawki.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana poz obszarem rewitalizacji, zasięg oddziaływania dzielnicowy
(Górczyn).

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Zgodność ze Strategią Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa
Wlkp.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Inwestycja pilna do realizacji.

2 - Infrastruktura drogowa

Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.40 PRZEBUDOWA Ul. WARSKIEGO
OPIS ZADANIA
Kompleksowa przebudowa ulicy wraz z remontem lub wymianą kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia energooszczędnego typu LED na odcinku od przepompowni do ul. Libelta. Długość - 270,00 m.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

1.401.500,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplemantarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak mozliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie wpływa na rozwój gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wykonanie nawierzchni o dobrych parametrach technicznych i akustycznych wpłynie
na obniżenie emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym na poprawę klimatu akustycznego i jakości powietrza w otoczeniu drogi. Wykonanie oświtlenia energooszczędnego zminimalizuje pośrednio emisję CO2 do powietrza. Przebudowa kanalizacji deszczowej udrożni odpływ wód opadowych.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana poza obszarem rewitalizacji. Zasięg oddziaływania lokalny.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW oraz Strategii Rozwoju
Województwa Lubuskiego 2020, nie wynika z zapisów Strategii ZIT

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Odcinek w złym stanie technicznym, uszkodzona kanalizacja deszczowa wymagana remontu lub wymiany. Oświetlenie uliczne na słupach betonowych ENEI wymaga przebudowy na energooszczędne typu LED. Zadanie piorytetowe do realizacji z uwagi na stan
kanalizacji deszczowej.
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Brak planu miejscowego. dla ul. Warskiego na odcinku od przepompowni do ul. Libelta.

2 - Infrastruktura drogowa

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.41 PRZEBUDOWA Ul. DUNIKOWSKIEGO
OPIS ZADANIA
Przebudowa nawierzchni polegająca na zfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonaniu krawężnika z jednej strony,
wykonaniu warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

420 000,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych i poprawa płynności ruchu spowduje zmniejszenie emisji hałasu oraz zmniejszenie emisji zanieszyszczeń do powietrza.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana poza obszarem rewitalizacji zasięg oddziaływania lokalny.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Ulica w bardzo złym stanie technicznym, liczne ubytki, zapadnięcia i spękania nawierzchni jezdni. Ocena stanu technicznego z 2011 r.

2 - Infrastruktura drogowa

Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.42 PRZEBUDOWA Ul. MIĘDZYCHODZKIEJ
OPIS ZADANIA
Kompleksowa przebudowa ulicy wraz z budową odwodnienia oraz oświetlenia energooszczędnego typu LED. Długość odcinka
- 500,00 m.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

2 650 500,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja powiązana z realizacją ul. Inowrocławskiej i Pilskiej.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Wymiana oświetlenia na energooszczędne obniży koszty jej ekspoatacji.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Przebudowa ulicy wpłynie na obniżenie emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym na poprawę klimatu akustycznego i jakości powietrza w otoczeniu
drogi. Wykonanie oświtlenia energooszczędnego obniży pośrednio emisję CO2 do powietrza. Przebudowa kanalizacji deszczowej wpłynie pośrednio na ochronę wód kanału
Siedlickiego.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana poza obszarem rewitalizacji. Zasięg oddziaływania dzielnicowy.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Droga o nawierzchni bitumicznej w bardzo złym stanie technicznym, liczne spękania
i deformacje. Brak odwodnienia. Ocena stanu technicznego z 2011 r. Istniejące oświetlenie drogowe z uwagi na stan techniczny do wymiany na energooszczędne typu LED.
Zadanie pilne do realizacji.

108

Obowiązuje plan miejscowy, Inwestycja
zgodna z planem przy zachowaniu ustaleń planu.

2 - Infrastruktura drogowa

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.43 PRZEBUDOWA ULICY 9-GO MAJA
OPIS ZADANIA
I Od Biedronki do Niepodległości - przebudowa na długości 170,0 m, szerokość 6,0 m, 30 miejsc parkingowych, budowa kanalizacji deszczowej 200 m - 730,000,00 zł II Chodnik jednostronny na dł. 300 m, przebudowa wjazdów, budowa kanalizacji deszczowej
- 300 m - 651.000,00 zł; przebudowa wynika ze żłego stanu drogi

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

1 381 000,00

Budżet włany

Budżet włany

Budżet włany

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie wpływa na rozwój gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych i poprawa płynności ruchu spowoduje zmniejszenie emisji hałasu oraz zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana poza obszarem rewitalizacji. Zasięg lokalny, oddziaływanie na
dzielnicę Górczyn.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju
MOF GW. Nie wynika z zapisów Strategii
ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Droga w złym i bardzo złym stanie technicznym. Ocena stanu technicznego z 2011 r.
W części posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie, a na odcinku od Biedronki
do ul. Niepodległości nawierzchnię tymczasową z płyt betonowych w bardzo złym stanie. Na odcinku wzdłuż domów jednorodzinnych brak chodników oraz odwodnienia.
Występują lokalne podtopienia. Brak oświetlenia ulicznego. Zadanie pilne do realizacji.

2 - Infrastruktura drogowa

Od Biedronki do ul. Niepodległości obowiązuje plan, Inwestycja zgodna z planem,
dla pozostałej części ul. 9 Maja brak planu.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.44 PROGRAM „TUPTUŚ” - MODERNIZACJA CHODNIKÓW
OPIS ZADANIA
W ramach programu remonty/przebudowy/budowy chodników planowane jest wykonanie rocznie odcinków najbardziej zniszczonych chodników za łączną kwotę 200 tys. złotych rocznie. Program zostanie opracowany do roku 2019.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

1 450 000,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Opracowywany plan na lata 2016-2019.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest powiązana z innym zadaniem.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliowści dofinansowania.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie wpływa na rozówj gopsodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Inwestycja nie wpływa na poprawę jakości środowiska naturalnego.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Iwestycja ma zasięg loklany.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Stan techniczny chodników w mieście jest bardzo zły. Niezbędnym jest zadbanie o infrastrukturę przeznaczoną do poruszania się pieszych.
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Na tym etapie nie można określić czy drogi znajdują się w miejscowych planach.

2 - Infrastruktura drogowa

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.45 PRZEBUDOWA UL. MAŁOROLNYCH (380 MB)
OPIS ZADANIA
Kompleksowa przebudowa odcinka ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

wartość szacunkowa 2 300 000,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie wykazuje wpływu na stytuację gospodarczą.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Przebudowa ulicy wpłynie na obniżenie emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym na poprawę klimatu akustycznego i jakości powietrza w otoczeniu
drogi.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Zasięg oddziaływania dzielnicowy.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwstycja zgodna ze Strategią Rozwoju MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Nawierzchnia gruntowa w bardzo złym stanie technicznym, brak kanalizacji deszczowej
i oświetlenia.

2 - Infrastruktura drogowa

Obowiązuje plan miejscowy, Inwestycja zgodna z planem
przy zachowaniu ustaleń planu.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.46 PRZEBUDOWA UL. OKRZEI
OPIS ZADANIA
Kompleksowa przebudowa ulicy wraz z wybudowaniem odcinków kanalizacji deszczowej.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

wartość szacunkowa 1 000 000,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie wykazuje wpływu na stytuację gospodarczą.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Przebudowa ulicy wpłynie na obniżenie emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym na poprawę klimatu akustycznego i jakości powietrza w otoczeniu
drogi.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Zasięg oddziaływania dzielnicowy.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwstycja zgodna ze Strategią Rozwoju
MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Nawierzchnia w bardzo złym stanie technicznym, liczne ubytki i deformacje. Chodniki
w bardzo złym stanie technicznym. Odcinki o braku kanalizacji deszczowej, na których
po opadach atmosferycznych tworzą się zastoiska wody. Jest to jedno z dwóch połączeń ul. Kazimierza Wielkiego i Błotnej. Zlokalizowane są w tym rejonie dwie szkoły
i przedszkole miejskie.
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Częściowo obowiązuje plan miejscowy.

2 - Infrastruktura drogowa

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.47 PRZEBUDOWA Ul. KOŁŁĄTAJA
OPIS ZADANIA
Wymaga kompleksowej przebudowy wraz z budową odcinków kanalizacji deszczowej.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

900 000,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych i poprawa płynności ruchu spowduje zmniejszenie emisji hałasu oraz zmniejszenie emisji zanieszyszczeń do powietrza.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana poza obszarem rewitalizacji. Zasięg oddziaływania lokalny.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Ulica w złym stanie technicznym, liczne ubytki, zapadnięcia i spękania nawierzchni jezdni. Ocena stanu technicznego z 2011 r.

2 - Infrastruktura drogowa

Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.48 PRZEBUDOWA UL. BAZALTOWEJ
OPIS ZADANIA
Kompleksowa przebudowa ulicy wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

wartość szacunkowa 2 050 000,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie wykazuje wpływu na stytuację gospodarczą.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Przebudowa ulicy wpłynie na obniżenie emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym na poprawę klimatu akustycznego i jakości powietrza w otoczeniu
drogi.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Zasięg oddziaływania dzielnicowy.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwstycja zgodna ze Strategią Rozwoju
MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Nawierzchnia gruntowa w bardzo złym stanie technicznym, brak kanalizacji deszczowej
i oświetlenia.
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Brak planu miejscowego.

2 - Infrastruktura drogowa

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.49 BUDOWA Ul. DĄBROSZYŃSKIEJ (bez oświatlenia)
OPIS ZADANIA
Droga lokalna o dł. ok. 1 km prowadząca do osiedla Zielona Kotlina od ul. Kostrzyńskiej. Projekt wykonany w 2011 r. przewidywał
także oświetlenie uliczne oraz kanalizację deszczową. (bez zbiornika retencyjnego)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

2 886 000,00

Budżet włany

Budżet włany

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Opracowana dokumentacja projektowa wymaga aktualizacji.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Związana z przebudową ul. Kostrzyńskiej na odcinku od ul. Dobrej do S3.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak mozliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrzych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Poprawa warunków dojazdu do przedsiębiorstw z siedzibą przy ul. Dąbroszyńskiej.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Nawierzchnia o dobrych parametrach akustycznych i poprawa płynności ruchu spowoduje zmniejszenie emisji hałasu oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana poza obszarem rewitalizacji. Zasięg lokalny, oddziływanie na
dzielnicę Wieprzyce.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW, nie wynika z zapisów
Strategii ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Droga o nawierzchni z płyt betonowych w złym stanie technicznym, brak odwodnienia
i chodników. Ocena stanu technicznego z 2011 r. Brak oświetlenia. Zadanie bardzo
pilne do realizacji

2 - Infrastruktura drogowa

Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.50 PRZEBUDOWA UL. SOSABOWSKIEGO
OPIS ZADANIA
Przebudowa odcinka od ul. Bora Komorowskiego do wjazdu do budynku nr 41 wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz chodnikami.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

wartość szacunkowa 750 000,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie wykazuje wpływu na stytuację gospodarczą.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Przebudowa ulicy wpłynie na obniżenie emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym na poprawę klimatu akustycznego i jakości powietrza w otoczeniu
drogi.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Zasięg oddziaływania dzielnicowy.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwstycja zgodna ze Strategią Rozwoju
MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Nawierzchnia w bardzo złym stanie technicznym, liczne ubytki i deformacje na odcinku
z płyt betonowych. Pozostały odcinek o nawierzchni gruntowej w bardzo złym stanie
technicznym.
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Brak planu miejscowego.

2 - Infrastruktura drogowa

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
3.1 ZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH
OPIS ZADANIA
Uzbrojenie dwóch terenów inwestycyjnych (przy ul. Walczaka i przy ul. Bierzarina i Łukasińskiego), z których pierwszy przeznaczony jest m.in. pod funkcję produkcyjną, a drugi pod drobną produkcję i funkcję rzemieślniczą; perwszy teren liczy ok. 22 ha
(wraz z drogą publiczną, jedyną umożliwiającą skomunikowanie wszystkich działek wewnątrz obszaru), drugi teren liczy ok. 17 ha
i obejmuje drogi umożliwiające skomunikowanie działek.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

15 811 764,71

ZIT

85

13 440 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest kompelementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Projekt kwalifikuje się do Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach formuły ZIT dla MOF Gorzowa Wlkp., Priorytet inwestycyjny 3 a) Promowanie
przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania
nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości. Wysokie prawdopodobieństwo otrzymania dotacji.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja podniesie atrakcyjność inwestycyjną terenów, które do dziś nie zostały zainwestowane; zwiększy szanse na ich zagospodarowanie, a tym samym pojawienie się
nowych podmiotów gospodarczych w mieście oraz nowych miejsc pracy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Inwestycja nie przyniesie korzyści o charakterze ekologicznym.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana poza obszarem rewitalizacji. Zasięg oddziaływania regionalny.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii Rozwoju MOF GW, z zapisami Strategii
ZIT, a także wynika ze Startegii Województwa Lubuskiego 2020.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Realizacja powyższego zadania jest pilna, ze względu na fakt, iż potencjalni inwestorzy
oczekują terenów przygotowanych i uzbrojonych, co znacznie skraca czas rozpoczęcia
działalności. Im szybciej Miasto Gorzów będzie posiadało uzbrojone tereny inwestycyjne, tym większa jest szansa znalezienia nowych inwestorów, którzy będę chcieli zlokalizować inwestycje w Gorzowie.

3 - Gospodarka nieruchomościami

Teren między ul. Łukasiewicza, a ul. Podmiejską – obowiązuje plan. Inwestycja jest
zgodna z planem.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
3.2 Przygotowanie nieruchomości Litewska, Chorwacka
OPIS ZADANIA
Likwidacja około 2,1 ha powierzchni ogrodów działkowych w zamian za: teren zamienny o pow. ok. 1 ha lub odszkodowanie dla
Polskiego Związku Działkowców + (w rozliczeniu 1 ha rezerwy z innej zamiany z PZD) wypłata odszkodowań dla działkowców za
budowle i nasadzenia.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

1 600 000,00

brak

brak

brak

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest kompelementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliwości pozyskania dotacji ze źródeł zewnętrznych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Realizacja przedsięwzięcia ograniczy powierzchnię terenów zielonych na tym terenie,
jednakże nie wpłynie istotnie na jakość środowiska

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana jest poza obszarem rewitalizacji. Wykonanie ulic (połączenie
terenów poligonowych z rondem na ulicy Myśliborskiej) umożliwi przeznaczenie terenów na budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne. Ma znaczenie z perspektywy rozwoju i powiększania miasta, jest jednak wpisane w proces suburbanizacji, który
niekorzystnie wpływa na rewitalizację. Zasięg oddziaływania inwestycji ogólnomiejski.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Zadanie ma charakter pilny.
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Obowiązuje plan miejscowy, Inwestycja
zgodna z planem.

3 - Gospodarka nieruchomościami

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
4.1 CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I BIZNESU
OPIS ZADANIA
Celem projektu (Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp., w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu) jest utworzenie Centrum Edukacji Zawodowej, pełniącego funkcję oświatową oraz kompleksowa rewitalizacja
obiektów byłego Zespołu Szpitalnego przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp., a konkretnie ich adaptacja, remont, a także budowa nowych obiektów na terenie poszpitalnym. Działania w ramach projektu przyczynią się do spójności i kompatybilności oferty
dydaktycznej na terenie MOF GW z zapotrzebowaniem najbliższych rynków pracy, przez co zmniejszy się poziom wykluczenia
społecznego spowodowanego sytuacją zawodową. Wzmocni się także potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw i ich pracowników.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

70 000 000,00

ZIT

44%

30 226 610,40

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

1. Na terenie przekazanego Miastu Gorzów Wlkp., kompleksu poszpitalnego dokonano
rozbiórki części budynków. 2. Miasto posiada koncepcję architektoniczną.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Projekt jest komplementarny z Inwestycjami dotyczącymi rewitalizacji architektonicznej
Miasta, projektami miękkimi finansowanymi z EFS, dotyczącymi edukacji zawodowej,
projektami Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego, a także planowanymi działaniami instytucji otoczenia biznesu.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Jest to projekt strategiczny, dla którego w Strategii ZIT przewidziana została procedura
bezkonkursowa.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Projekt podnosi atrakcyjność inwestycyjną Gorzowa poprzez dostarczenie na rynek
pracy kadr posiadających kompetencje w specjalnościach poszukiwanych przez pracodawców.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Korzyści o charakterze pośrednim. Zagospodarowanie terenu poszpitalnego przyczyni
się do powstania w tym miejscu zieleni.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Zasięg regionalny - prawie połowa uczniów gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych nie
pochodzi z terenu naszego miasta.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Projekt realizuje zapisy: Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta, Strategii ZIT,
Strategii Rozw. MOF, Strategii Rozw. Woj.
Lubuskiego, Długoterminowej Strategii
Rozw. Kraju.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Pilność determinowana jest koniecznością zagospodarowania terenów poszpitalnych
do końca 2020r., co wynika z Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego.

4 - Edukacja

Projekt wynika z zapisów Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
2030.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
4.7 Szkoły Muzyczne
OPIS ZADANIA
Przebudowa istniejącego, nieużytkowanego budynku dydaktycznego przy ul. Szkolnej 5 na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia
oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej wraz z adaptacją pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej na szatnie i pomieszczenia
higieniczno - sanitarne. Renowacja elewacji kompleksu budynków przy ul.Teatralnej i Warszawskiej - renowacja elewacji budynku
III Liceum Ogólnokształcącego i Miejskiego Domu Kultury. Wymiana ogrodzenia, budowa boiska wielofunkcyjnego. Zakres rzeczowy przebudowy: przebudowa wewnętrznych ścian nośnych, wymiana posadzek, tynków, instalacji wewnętrznych. Wzmocnienia konstrukcji stropów. Montaż zewnętrznego szybu dźwigowego dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa pomieszczeń higieniczno - sanitarnych. Wykonanie izolacji akustycznych ścian, podłóg i sufitów. Przebudowa węzła cieplnego. Naprawa pokrycia
dachowego i obróbek blacharskich. Adaptacja pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej na szatnie i pomieszczenia higieniczno
- sanitarne wraz z dociepleniem dachu sali gimnastycznej.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

10 000 000,00

Budżet własny

Budżet własny

10 000 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

W trakcie opracowania koncepcji funkcjonalno - użytkowej.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwestycyjnymi
- informacja czy dana Inwestycja jest
uzależniona lub powiązana z realizacją innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplementarna z innymi zadaniami inwestycyjnymi.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Prawwopodobne jest pojawienie się możliwości pozyskania dotacji w wysokości maksymalnie 85% na tę inwestycję w II kwartale 2016roku ze środków MKiDN.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Brak bezpośredniego wpływu na sytuację gospodarczą.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Renowacja elewacji będzie miała wpływ na mniejsze zapotrzebowanie budynków na
dostawę ciepła a tym samym mniejszą emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Poprawa komfortu edukacji uczniów szkół muzycznych poprzez zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej (Szkoła Muzyczna I i II stopnia jest szkołą bardzo mocno wpisaną w kulturę Gorzowa Wlkp., z licznymi sukcesami artystycznymi). Zapewnienie dobrych
warunków lokalowych będzie elementem, który pozwoli na dalsze sukcesy dydaktyczne
i wychowawcze, pozwoli na stworzenie fundamentu do utworzenia w przyszłości Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej. Jej utworzenie natomiast będzie uzupelnieniem oferty
edukacyjnej szkół muzycznych i pozwoli na dogodny wybór formy kształcenia. Odpowiedni poziom edukacyjny placówki będzie determinantem rozwoju kultury w mieście
a przyszli absolwenci szkoły będą mogli budować elitę kulturalną lokalnej społeczności.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna ze Strategią MOF
GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Budynek, w którym obecnie mieści się Szkoła Muzyczna I i II stopnia znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie ma też zapewnionej odpowiedniej ilości pomieszczeń dydaktycznych Z uwagi na brak zaplecza sportowego i socjalnego nie byłoby możliwości utworzenia w nim
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej. Wyremontowanie innego bydynku na potrzeby
ww. placówki pozwoli na stworzenie komfortowych warunków dla procesu edukacyjnego uczniów.
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Brak planu miejscowego.

4 - Edukacja

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
5.1 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W ŚRÓDMIEŚCIU GORZOWA WLKP.
OPIS ZADANIA
Zadanie przewiduje zmniejszenie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez usunięcie wysokoemisyjnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną (piece węglowe, c.o. etażowe węglowe) oraz włączenie odbiorców do miejskiego systemu
ciepłowniczego. Projekt realizowany jest na obszarze Nowego Miasta, jest to obszar o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza. Zadanie realizowane w partnerstwie z PGE GiEK S.A.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA*

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

38 562 000,00

Projekt dofinansowany
jest w ramach programu
priorytetowego KAWKA
z dotacji NFOŚiGW i pożyczki WFOŚiGW

(% wartości kosztów kwalifikowalnych całości przedsięwzięcia) - 45% - dotacja
- 14,326 % - pożyczka

dotacja - 29 250 000,00
pożyczka - 9 312 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja w trakcie realizacji. Harmonogram: 01.01.2014 r. - 31.12.2017 r.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplementarna z innymi Inwestycjami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Projekt dofinansowany jest w ramach programu priorytetowego KAWKA z dotacji
NFOŚiGW i pożyczki WFOŚiGW.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Nie stwierdza się korzyści o charakterze gospodarczym.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Realizacja zadania wpłynie bezpośrednio na obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym na poprawę jakości powietrza w tej części miasta.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana w obszarze rewitalizacji (M3a i M3), zasieg oddzialywania ogólnomiejski.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Zgodność ze Strategią
Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. oraz ze Strategią Rozwoju Województwa
Lubuskiego 2020

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Wyniki modelowania stężeń pyłu PM10 jak i benz(a)pirenu przeprowadzone na potrzeby aktualizacji Programu ochrony powietrza dla Gorzowa Wlkp., wskazują przekroczenia dla obu substancji we wskazanym obszarze

5 - Ochrona środowiska

Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
5.2 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH
OPIS ZADANIA
Zadanie dotyczy termomodernizacji następujących obiektów w Gorzowie Wlkp.: Zespół Szkół nr 13, Przedszkole Miejskie nr 4,
Przedszkole Miejskie nr 9, Żłobek Miejski nr 3, IV Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

22 647 563,00

Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego
Gorzowa Wlkp. w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie
2020

85%

16 150 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie rozpoczęta. Wykonany audyt energetyczny. Dokumentacja w części
opracowana.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Zadanie jest komplementarne z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Dedykowana suma w ramach ZIT MOF GW wynosi 5 756 170,00 Euro, w tym dla Gorzowa Wlkp. 4 037 500, 00 Euro. Projekty wybierane będą w trybie konkursowym.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Wzrost atrakcyjności otoczenia, pobudzenie przedsiebiorczości, a także wpływ na
zmniejszenie bezrobocia.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM określenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na ograniczenie emisji gazów i pyłów do powietrza,
a tym samym na poprawę jakości powietrza.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Zasięg regionlany.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. oraz Strategii Rozwoju MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Inwestycja wymaga pilnej realizacji.
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5 - Ochrona środowiska

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
5.3 ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH NA TERENIE MIASTA GORZOWA WLKP. I ETAP
OPIS ZADANIA
W ramach zadania planowane jest uporzadkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie maiasta poprzez modernizację
istniejącej kanalizacji deszczowej (remonty, przebudowa odcinków o złym stanie technicznym oraz ograniczonej przepustowości
tzw. wąskie gardła), a także budowę urzadzeń podczyszczajacych i zagospodarowanie nadmiaru wód opadowych poprzez retencję (budowa zbiorników retencyjnych) lub ich wykorzystanie w miejscu powstawania opadu np. do podlewania obszarów zieleni.
Projekt możliwy do dofinasowania w ramach POIiŚ. Lista szczegółowa projeków zgodnie z załącznikiem.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

43 200 000,00

POIiŚ

85

36 720 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Brak dokumentacji.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest powiązana z innym zadaniem.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Projekt ma bardzo duże szanse na uzyskanie dofinansowania. W celu realizacji inwestycji Miasto podjęło już wstępne działania w tym przystąpiono do realizacji propgramu
mającego na celu opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji będącego kryterium dopuszczającym do udziału w konkursie.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie wpływa na rozwój gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Duży wpływ inwestycji na poprawę jakościwód rzeki Kłodawki, Warty i innych odbiorników wód opadowych, ograniczenie zagrożenia powodziowego, racjonalne gospodarowanie wodami opadowymi.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana zarówno w obszarze objętym rewitalizacją, jak i poza nim. Oddziaływanie - ogólnomiejskie.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW oraz Strategii Rozwoju
Województwa Lubuskiego 2020, nie wynika z zapisów Strategii ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Zadanie bardzo pilne do realizacji z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego
odbioru wód opadowych z terenu miasta i przeciązenie kanalizacji deszczowej.

5 - Ochrona środowiska

Inwestycja obejmuje różne obszary, gdzie
w większości brak planu (ul. Szmaragdowa, Górczyńska, Śląska, Cichońskiego,
Spichrzowa, Jagiełły), plan obowiązuje
m.in. w części po wsch. stronie ul. Koniawskiej, w części ul. Słowiańskiej.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
6.1 Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.
OPIS ZADANIA
W ramach zadania przewidziane jest odprowadzenie wód opadowych z terenu Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., zabudowy mieszkalnej w rejonie ul. Pyrzyckiej, Kołobrzeskiej i Szczecińskiej oraz
odwodnienie drugiej jezdni drogi ekspresowej S3. W ramach inwestycji przewidziane jest wykonanie grawitacyjnych kolektorów
deszczowych o długości ok 3,5 km, kolektora zrzutowego ciśnieniowego o długości ok. 1,2 km, rurociągu odprowadzających wody
z drenażu istniejącego kolektora o długości ok 0,4 km zbiornika retencyjnego o pojemności ok 26000 m3.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

20 495 099,00

Budżet państwa,
środki rezerwy celowej

50

9 905 099,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskane zostało pozwolenie na
budowę. W celu ograniczenia kosztów opracowano Program funkcjonalano - użytkowy.
W 2015 roku wybrano wykonawcę robót budowlanych. Opracowano koncepcję projektu i przygotowywane są sukcesywnie projekty budowlane i wykonawcze. Rozpoczęte
zostały roboty budowlane przygotowawcze dla Odcinka nr 1 i Odcinka nr 2.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3, uzbrojenie terenu na obszarze pomiędzy
ul. Szczecińską a Kostrzyńską w zachodniej części Miasta, teren K-SSSE.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Projekt uzyskał dofinansowanie ze śrdoków budżetu państwa (rezerwa celowa).

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę jakości funkcjonowania przedsiębiorców na terenach KSSSE. Może wpłynąć na decyzję o kolejnych Inwestycjach oraz z pewnością
wpłynie na pozytywne postrzeganie Miasta Gorzowa Wlkp. w oczach potencjalnych inwestorów.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej znacznego obszaru miasta, poprawa
stanu środowiska w miejscu dotychczasowego zrzutu wód opadowych z tego obszaru,
poprawa stanu czystości wód rzeki Warty.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana poza obszarem rewitalizacji. Zasięg oddziaływania - ogólnomiejski.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii Rozwoju MOF GW, zapisami Strategii
Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020,
oraz nie wynika z zapisów Strategii ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

System odprowadzania wód opadowych służyć będzie między innymi do odwodnienia
drugiej jezdni północnego odcinka obwodnicy Gorzowa Wlkp. realizowanego w ramach
drogi ekspresowej S-3 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Zielonej Górze. Termin wykonania przedmiotowego odwodnienia określony został
na 30 czerwca 2016 r. Ponadto w ramach zadania przewidziane jest odprowadzenie
wód opadowych z terenu Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz
Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
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Dla większości terenu obowiązuje plan,
Inwestycja zgodna z planem.

6 - Infrastruktura komunalna

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
6.5 Budowa dróg dojazdowych wraz z oświetleniem
do garaży zlokalizowanych przy ul. Niemcewicza i Marcinkowskiego
OPIS ZADANIA
Budowa dróg dojazdowych oraz oświetlenia na terenie dróg dojazdowych do garaży usytuowanych przy ul. Marcinkowskiego i ul.
Niemcewicza. Zakres robót obejmuje m.in.. budowę oświetlenia drogowego w energooszczędnej technologii LED.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

300 000,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

W ubiegłym roku została opracowana dokumentacja projektowa. Do końca września
br. planowane jest ukończenie I etapu budowy oświetlenia.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest kompelementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliwości dofinansowania zadania inwestycyjnego.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Zastosowanie energooszczędnej technologii wpłynie pośrednio na zmniejszenie zużycia paliw, co ma wpływ na redukcję emisji zanieczyszczeń.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana poza obszarem rewitalizacji. Zasięg oddziaływania lokalny, dzielnica - Staszica.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju
MOF GW. Nie wynika z zapisów Strategii
ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Brak oświetlenia. Z uwagi na względy bezpieczeństwa zadanie wymaga realizacji.

6 - Infrastruktura komunalna

Obowiązuje plan miejscowy, Inwestycja
zgodna z planem (TG- teren kompleksu
garażowego).

125

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
6.6 Przebudowa schodów terenowych zlokalizowanych na skarpie
pomiędzy kompleksem garaży przy ul. Grottgera a budynkami nr 1-4.
OPIS ZADANIA
Budowa schodów terenowych zapewni bezpieczne dojście mieszkańców bloków przy ul. Grottgera 1 -4 do kompleksu garaży.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

40 000,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

We wrześniu 2015 r. została opracowana dokumentacja projektowa. W kwietniu planowany jest wybór wykonawcy z terminem zakończenia inwestycji do końca czerwca br.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest uzależniona i powiązana z realizacją innego zadania inwestycyjnego.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliwości dofinansowania; zadanie ma charakter lokalny dla mieszkańców danego osiedla.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Brak korzyści dla środowiska naturalnego.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana poza obszarem rewitalizacji; zasięg oddziaływania - lokalny.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

zgodność ze Strategią Rozwoju Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.
oraz ze Strategią Rozwoju Województwa
Lubuskiego 2020; niezgodnosć ze strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Gorzowa Wlkp.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Schody terenowe mocno zdewastowane, wyłączone z użytkowania.Pilne do wykonania.
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Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
6.7 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp.
OPIS ZADANIA
Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów, mająca na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych. Rewitalizacja polegać będzie na: adaptacji, tj. modernizacji, remontu, renowacji budynków, wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół adaptowanego obiektu; uporządkowania i zagospodarowania zdegradowanych terenów i przestrzeni publicznej, polegające na dostosowaniu do nowych funkcji.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

16 255 675,31

Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego
Gorzowa Wlkp. w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie
2020

85%

13 817 324,01

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie rozpoczęta. W procesie powstawania Lokalny Plan Rewitalizacji dla Miasta Gorzowa Wlkp.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Zadanie jest komplementarne z innymi zadaniami (np. ze ścieżkami rowerowymi).

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Dedykowana suma w ramach ZIT MOF GW wynosi 8 084 025,00 Euro, w tym dla Gorzowa Wlkp. 6 467 220,00 Euro. Projekty wybierane będą w trybie konkursowym.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Rewitalizacja wpłynie na aktywizację społeczeństwa, przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia, wpłynie na pobudzenie przedsiebiorczości. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów wpłynie na zwiększenie atrakcyjności miasta.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM określenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na ograniczenie emisji gazów i pyłów do powietrza,
a tym samym na poprawę jakości powietrza. Zagospodarowanie terenów zdegradowanych przyczyni się do powstania w tych miejscu zieleni.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Zasięg regionlany.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. oraz Strategii Rozwoju MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Inwestycja wymaga pilnej realizacji.

6 - Infrastruktura komunalna

Na tym etapie nie można określić czy drogi znajdują się w miejscowych planach.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
6.9 Ustawienie szaletu miejskiego - skwer przy ul. Chrobrego i Sikorskiego w Gorzowie Wlkp.
OPIS ZADANIA
Ustawienie toalety na terenie miasta - skwer na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Chrobrego w okolicy zabytkowego tramwaju.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

200 000,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Zadanie nie zostało rozpoczęte.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest kompelementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliwości pozyskania źródeł zewnętrznych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Nie występują korzyści o charakterze gospodarczym.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Korzyści o charakterze ekologicznym wynikają wprost z istoty projektu.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana w obszarze rewitalizacji. Zasięg oddziaływania ogólnomiejski.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Zadanie pilne do realizacji.
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Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
6.10 ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO
OPIS ZADANIA
Rozbudowywany Cmentarz Komunalny w podetapie II zlokalizowany będzie na działce nr 1807, obręb nr 1 Chwalęcice i stanowił
będzie razem z podetapem I w całości etap I. Etap ten obejmuje wybudowanie części grzebalnej wraz z oświetlenim w postaci
latarni ulicznych.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

6 800 000,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Zakończenie robót budowlanych wraz z oddaniem do użytkowania planowane jest
w roku 2017. W następnych latach prowadzone będą sukcesywnie kolejne etapy Rozbudowy Cmentarza Komunalnego.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja powiązana jest z kolejnymi etapami rozbudowy cmentarza.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Obecnie nie występują możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania
zadania.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja z założenia nie przynosi korzyści o chrakterze gospodrczym.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Inwestycja nie wywiera oddzialywania na środowisko naturalne.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Nie dotyczy.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYMI

Projekt nie wynika z zapisów Strategii ZIT
MOF GW, nie ma charakteru przedsięwzięcia strategicznego czy rozowjowego

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Stan istniejący oraz podetap, który aktualnie jest realizowany zabezpieczają ilość miejsc
na pochówki na okres maksymalnie 3 lat.

6 - Infrastruktura komunalna

Obowiązuje mpzp XIV/204/2007, ZC teren cmentarza, zgodność inwestycji
z mpzp.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
6.11 MODERNIZACJA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
OPIS ZADANIA
Kompleksowa modernizacja istniejących budynków na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt wraz z przyległą infrastrukturą techniczną, w tym: kompleks składający się z murowanego budynku biurowego wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników oraz wolontariuszy, gabinetm weterynaryjnym na bieżące potrzeby schroniska, budynek przeznaczony na bezdomne koty
z terenu miasta Gorzowa Wlkp., wykonanie boksów i wygbiegów dla psów.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

1 590 000,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest kompelementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliwości dofinansowania ze żródeł regionalnych i krajowych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Poprawa warunków opieki nad zwierzętami.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana poza obszarem rewitalizacji; zasięg oddziaływania - ogólnomiejski.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW, nie wynika z zapisów
Strategii ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Konieczność pilnej realizacji zadania wynika ze złego stanu technicznego budynków
wchodzących w skład kompleksu obecnego schroniska. Dodatkowo w ramach modernizacji konieczna jest również budowa kociarni dla bezdomnych kotów z terenu Miasta.
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Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
6.12 Rewitalizacja Parków: Wiosny Ludów oraz Kopernika
OPIS ZADANIA
Realizacja Parku Wiosny Ludów obejmuje budowę ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż rzeki Kłodawki, modernizację nawierzchni alejek
spacerowych, budowę nowej fontanny, placu zabaw, ławek i koszy. Planowane są działania związane z odnową zieleni, odmulenie
stawu oraz przebudowa oświetlenia parkowego typu rtęciowego na energooszczędne typu LED na słupach stylowych. Rewitalizacja Parku Kopernika obejmuje modernizację ciągów pieszych z kruszywa granitowego, płyt chodnikowych, wykonanie nowego
placu zabaw, fontanny, odnowę zieleni, ławki i kosze. Przewidywana jest przebudowa oświetlenia sodowego na energooszczędne
typu LED na słupach stylowych na odcinku ok. 4400 m.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

5 000 000,00

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
Regionaly Program Operacyjny LUBUSKIE 2020
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4 250 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie została rozpoczeta. Na modernizację ciągów pieszych w Parku Kopernika
opracowany został projekt budowlano - wykonawczy wraz z kosztorysem, na pozostałe
elementy infrastruktury obecnie brak dokumentacji. W przypadku Parku Wiosny Ludów
Brak brak dokumentacji projektowej. Inwestycja w trakcie prac przygotowawczych.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Komplementarność inwestycji z projektami z zakresu rewitalizacji zieleni na terenie
miasta.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Istnieją szanse pozyskania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020; OŚ PRIORYTETOWA
4. ŚRODOWISKO I KULTURA; Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania
4.5.1. Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT. Alokacja
środków strukturalnych w Poddziałaniu 4.5.1 na lata 2014 - 2020 dla wnioskodawców
z obszaru województwa, z wyłączeniem MOF Zielona Góra, wynosi 2,98 mln EUR.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja pośrednio oddziałuje na rozwój gospodarczy, przyczyniając się do tworzenia
klimatu inwestycyjnego w mieście.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie korzystnie na środowisko poprzez uporządkowanie
zagospodarowania terenów zielonych, udostępni ją szerzej mieszkańcom w celach rekreacyjnych. Zastąpienie istniejącego świetlenia oświetleniem typu Led przyczyni się
pośrednio do zmniejszenia emisji CO2 do powietrza. Uporządkowanie terenów parkowych w planowanym zakresie zabezpieczy przed zanieczyszczaniem odpadmi i poprawi ich wizerunek.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana w obszarze rewitalizacji M1, zasięg oddziaływania - ogólnomiejski.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna
z zapisami Strategii Rozwoju MOF GW, nie wynika
z zapisów Strategii ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Istniejące oświetlenie oraz pozostała infrastruktura parkach znajdują się w złym stanie technicznym. Oświetlenie i mała architektura wymagają wymiany, natomiast ciągi piesze, fontanna, place zabaw gruntownych remontów i modernizacji. Z uwagi na
reprezentacyjną funkcję jaką pełni Park Wiosny Ludów w centrum miasta, Inwestycja
przeznaczona do pilnej realizacji.

6 - Infrastruktura komunalna

Park Wisony Ludów - brak planu miejscowego. Park Kopernikaz - Dla części Parku Kopernika na północ od Alei
Ruchu Młodzieży Niezależnej (wraz z tą Aleją) obowiązuje
plan miejscowy, Inwestycja zgodna z planem pod warunkiem zachowania ustaleń planu, dla pozostałej części
parku brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
6.13 Realizacja „Zielonego Bulwaru” w połączeniu z rewitalizacją miasta na odcinku nabrzeża rzeki
od strony Zamościa od mostu Staromiejskiego wzdłuż ulicy Fabrycznej do mostu kolejowego
OPIS ZADANIA
Realizacja projektu obejmuje wymianę istniejącej nawierzchni ciągu spacerowego od ul. Fabrycznej z zejściem na brzeg rzeki
Warty ok. 1.000 m2, dosadzenia roślin i krzewów ozdobnych, ustawienie ławek i koszy. Planowana jest wymiana lamp i modernizacja oświetlenia, w tym demontaż istniejącego oświetlenia i montaż jedenastu nowych latarni z oprawami LED na słupach
stylowych na odcinku od Spichlerza do mostu kolejowego.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

337 000,00

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny
- Lubuskie 2020

85

286 450,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Brak dokumentacji. Inwestycja w trakcie prac przygotowawczych.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja powiązana z projektami rewitalizacyjnymi planowanymi do realizacji.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

„W przypadku objęcia terenu Lokalnym Programem Rewitalizacji i ujęciu zadania
w kompleksowy projekt rewitalizacyjny istnieją szanse pozyskania środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020:
- OŚ PRIORYTETOWA 9. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA; Działanie 9.2. Rozwój obszarów
zmarginalizowanych. Przewidziana alokacja środków dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. dla całego obszaru MOF GW wynosi 8
084 025,00 EUR w całym okresie programowania 2014 - 2020. Poziom dofinansowania
UE 85% wydatków kwalifikowanych, minimalny wkład własny beneficjenta 15%.
Wymagana zgodność projektu z założeniami RPO LUBUSKE 2020 i wpisanie do Lokalnego Programu Rewitalizacji.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Ożywienie tej części nabrzeża może potencjalnie wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności
tego terenu podczas imprez plenerowych, na których swoje stoiska mają drobni przedsiębiorcy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wymiana oświetlenia na energooszczędne obniży pośrednio emisję CO2 do powietrza.
Wykonanie dosadzeń na terenach zieleni poprawi estetykę i walory przyrodnicze tego
terenu.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana jest w obszarze rewitalizacji. Zasięg oddziaływania ogólnomiejski. Bardzo ważne dla programu rewitalizacji jako obszar aktywizacji społecznej.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW oraz ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Zadanie inwestycyjnie jest pilne do realizacji.
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Brak planu miejscowego.

6 - Infrastruktura komunalna

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
7.1 ZASOBY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - MOS/MCK
OPIS ZADANIA
Konieczność wykonania remontu wraz z pracami modernizacyjnymi w celu dostosowania obiektu do charakteru działalności prowadzonej przez MOS/MCK: pomieszczenia administracyjne, salki edukacyjne, sale wystawiennicze, działalność kina studyjnego,
magazyny do przechowywania dzieł sztuki, pracownia ceramiczna, pomieszczenia techniczne do montażu wystaw.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

12 000 000,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Brak dokumentacji. Inwestycja nierozpoczęta.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Brak powiązania z innymi zadaniami inwestycyjnymi.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Poddziałanie 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Brak bezpośredniego wpływu na sytuację gospodarczą.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Brak bezpośredniego wpływu na środowisko naturalne.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja o zasięgu lokalnym.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Zadanie inwestycyjne zgodne ze Strategią
MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Pilne -pozostawienie instytucji w aktualnej lokalizacji będzie generowało koszty związane z remontem obiektu np.: naprawa dachu, bieżące naprawy, wymiana instalacji

7 - Kultura

Brak planu miejscowego.

133

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
7.3 REWITALIZACJA WILLI JAEHNEGO INSTYTUT PAPUSZY
OPIS ZADANIA
Budynek wybudowany na przełomie XIX i XX w. wpisany na listę zabytków. Planowany jest remont obiektu na potrzeby działalności mniejszości narodowych

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

5 909 334,00

Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji - dotacja na
realizację zadań mających
na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości
kulturowej mniejszości
narodowych i etnicznych
oraz zachowanie i rozwój
języka regionalnego

90

5 183 400,60

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

W 2013 r. zostały przeprowadzone badania konserwatorskie oraz przygotowano program prac renowacyjnych i konserwatorskich.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja jest uzależniona i powiązana z realizacją programu rewitalizacji, ujętego
w założeniach do LRPO 2014 - 2020.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Projekt możliwy do realizacji w ramach środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
- realizacja zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego - dotacja celowa na inwestycję - remonty obiektów budowlanych, w tym obiektów
zabytkowych, służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości. Wysokie prawdopodobieństwo otrzymania dotacji.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Korzyści wynikające ze stworzenia nowych miejsc pracy w instytucji.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Inwestycja nie wpływa bezpośrednio na poprawę jakości środowiska naturalnego.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana w obszarze rewitalizacji. Zasięg oddziaływania regionalny. Ważny punkt na mapie kulturalnej miasta.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii Rozwoju MOF GW, zapisami Strategii
Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020,
oraz wynika z zapisów Strategii ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Zasadnym jest przystąpienie jak najszybsze do rewitalizacji willi Jaehnego. Nieszczelne
pokrycie dachów, niesprawny system odprowadzania z nich wody powodują zamakanie wszystkich elementów budowli, poczynając od poddasza poprzez stropy do piwnic.
Zaniedbanie terenu wokół obiektu (zachwaszcenie, uszkodzenie opaski uszczelniającej wokół budynku) powoduje zamakanie ścian i ich zagrzybienie. Sytuację pogarsza
uszkodzenie przeszkleń okien na poddaszu, powodujące zawilgocenie pomieszczeń
wewnętrznych, okresowo zalewanych przez deszcz i śnieg.
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Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
7.4 Modernizacja oraz cyfryzacja Kina 60 krzeseł w Miejskim Ośrodku Sztuki
OPIS ZADANIA
Zadania zostaną wykonane przez instytucję kultury Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.:
1. Modernizacja Kina 60 krzeseł - zakup odpowiedniego systemu nagłośnienia, komputerowego systemu sprzedaży biletow,
ups oraz dostosowanie kabiny projekcyjnej i sali kinowej do projekcji cyfrowych, zamontowanie klimatyzacji, a po montażu
nagłośnienia i klimatyzacji odmalowanie sali. Wskazane prace nie stanowią przebudowy, zawierają jedynie czynności związane
z dostosowaniem obecnego stanu do planowanych zakupów i montażu nagłośnienia.
2. Cyfryzacja Kina 60 krzeseł - zakup kinowego projektora cyfrowego 2K lub 4K z niezbędnym wyposażeniem (lampa, serwer kina
cyfrowego, obiektyw projekcyjny), procesora wizyjnego (skalera), wyposażenia dodatkowego (stolik pod zestaw cyfrowy, panel
kontrolny - komputer oraz software) wraz dostawą, montażem i szkoleniem kinooperatorów.

CAŁKOWITA
WARTOŚĆ
ZADANIA
1+2

1.

2.

372 530,00

182 126,00

190 404,00

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

Państwowy Instytut Sztuki Filmowej (dotacja)

42,01%

156 490,00

Miasto Gorzów Wlkp. (dotacja)

39,35%

146 600,00

Miejski Ośrodek Sztuki (środki własne)

18,64%

69 440,00

Państwowy Instytut Sztuki Filmowej (dotacja)

43,48%

79 190,00

Miasto Gorzów Wlkp. (dotacja)

46,50%

84 680,00

Miejski Ośrodek Sztuki (środki własne)

10,02%

18 256,00

Państwowy Instytut Sztuki Filmowej (dotacja)

40,60%

77 300,00

Miasto Gorzów Wlkp. (dotacja)

32,52%

61 920,00

Miejski Ośrodek Sztuki (środki własne)

26,88%

51 184,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI określenie zakończonej fazy procesu inwestycyjnego ocenianego
zadania (np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Prowadzone jest rozeznanie rynku w zakresie zakupu sprzętu. Instytucja oczekuje na oficjalne zawiadomenia z PISF o otrzymaniu dofinansowań oraz na dalsze wytyczne dotyczące realizacji zadań modernizacji i cyfryzacji Kina 60 krzeseł.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi informacja czy dana Inwestycja jest
uzależniona lub powiązana z realizacją innego zadania inwestycyjnego.

Zadanie Cyfryzacja Kina 60 krzeseł realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego PISF: Rozwój kin - Priorytet II: Cyfryzacja kin i jest powiązane z Zadaniem Modernizacja
Kina 60 krzeseł, które realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego PISF: Rozwój kin - Priorytet I: Modernizacja kin.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH określenie możliwości
pozyskiwania bezzwrotnych zewnętrznych źródeł finansowania

Brak zewnętrznych pozabudżetowych źródeł dofinansowania zadania.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu
inwestycji na wzrost gospodarczy,
pobudzenie
przedsiębiorczości,
atrkacyjności inwstycyjnej, wpływ na
zmniejszenie bezrobocia.

Realizacja zadań wpłynie na rozszerzenie oferty, zwiększenie wpływów z biletów, a co za
tym idzie również na możliwości inwestowania w nowe przedsięwzięcia filmowe, które
dotąd nie miały szansy pojawić się w Gorzowie Wlkp.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji na poprawę jakości środowiska
naturlanego

Brak wpływu inwestycji na środowisko naturalne

7 - Kultura
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ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI zasięg oddziaływania inwestycji
w wymiarze społecznym

Wprowadzenie standardów porównywalnych z innymi kinami w Polsce pozwoli na zwiększenie grupy odbiorców, zagwarantowanie im odbioru sztuki filmowej w odpowiednich,
komfortowych warunkach oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, które
w dzisiejszych czasach stanowią jedno z głównych oczekiwań widzów, nie tylko młodych.
Kino 60 krzeseł, dzięki modernizacji i cyfryzacji, będzie mogło w znaczący sposób rozszerzyć ofertę filmów granych premierowo, zwłaszcza polskich, które obecnie, poza nielicznymi wyjątkami, są praktycznie poza zasięgiem Kina.To przyciągnie nowych odbiorców,
w dziedzinie edukacji pozwoli na stworzenie cykli w oparciu o aktualne polskie tytuły,
a także umożliwi współpracę z innymi kinami przy organizowanych przez nich przeglądach czy przedsięwzięciach. Poszerzenie oferty oraz liczby widzów gwarantuje dalszy rozwój: organizowanie coraz to ciekawszych przedsięwzięć, cykli, spotkań oraz wzmocnienie
idei kina jako miejsca kulturotwórczego, budującego i zacieśniającego więzi społeczne
między odbiorcami.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW oraz Strategii Rozwoju
Województwa Lubuskiego 2020,

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego i konieczności realizacji

Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych (SKSiL) ogłosiła minimalne wymogi techniczne oraz podstawy wsparcia dla przedsięwzięć współfinansowanych przez Filomotekę Narodową.
Zgodnie z wytycznymi w ramach realizacji programu SKSiL, każde kino należące do Sieci
musi być wyposażone w odpowiedni sprzęt spełniający wymogi specyfikacji Digital Cinema Initiative (DCI). Warunkiem koniecznym cyfryzacji kina jest posiadanie komputerowego systemu sprzedaży biletów, odpowiedniej wentylacji sali i kabiny projekcyjnej oraz cyfrowego system nagłośnienia, czyli modernizacja kina. Kino 60 krzeseł nie spełnia obecnie
wymogów technicznych, co powoduje zmiejszenie dofinansowań otrzymywanych przez
MOS na realizację programów wpisanych w program SKSiL. Ponadto 80% firm dystrybucyjnych udostępnia filmy na kopiach Digital Cinema Package (DCP), które ze względów
sprzętowych pozostaja poza zasięgiem MOS.

136

Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
7.5 SCHODY DONIKĄD
OPIS ZADANIA
Budowa schodów „Donikąd”: Rozebranie zdewastowanej konstrukcji betonowej schodów i utylizacja gruzu betonowego, z jednoczesnym zabezpieczeniem skarpy przed osuwaniem, wykonanie nowych schodów terenowych wraz z zagospodarowaniem
terenu wokół schodów oraz skomunikowanie całości z ul. Drzymały oraz ciągiem pieszym przy Amfiteatrze (wg koncepcji autorstwa Biura Projektowego Sierakowscy). W ramach rewitalizacji parku uwzględniono przebudowę oświetlenia schodów „Donikąd”
na energooszczędne typu LED do wybudowania na słupach stylowych na odcinku 75 mb.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

15 629 000,00

Program Współpracy Interreg V A Brandenburgia
- Polska 2014-2020

85

13 284 650,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie jest rozpoczęta. Został opracowany projekt koncepcyjny zagospodarowania skarpy wraz ze schodami „ DONIKĄD”. Brak dokumentacji projektowej.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Możliwość skumunikowania przez ul. Jagiełły z plantami przy murze zabytkowym,
a w parku Siemiradzkiego skomunikowanie inwestycji z infrastrukturą Amfiteatru.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Projekt wpisuje się w Oś priorytetową III „Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego”, priorytet inwestycyjny 6d „Ochrona i przywrócenie różnorodności
biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych także poprzez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę. Konieczne jest posiadanie
niemieckiego partnera, który współpracuje przynajmniej na 3 płaszczyznach np.: finansowej, wdrażania, personelu, opracowania.Przewidywany termin uruchomienia programu styczeń 2016r.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Brak korzyści o charakterze gospodarczym.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Korzyści związane są z umożliwieniem lepszego dostępu społeczeństwa do zasobów
przyrodniczych Parku Siemiradzkiego i korzystania z nich w celach rekreacyjnych. Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED pośrednio przyczyni się do ograniczenia emisji
CO2 do powietrza.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana w obszarze rewitalizacji, na granicy obszaru M1 i M2b; zasięg
oddziaływania - ogólnomiejski.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW oraz Strategii Rozwoju
Województwa Lubuskiego 2020, nie wynika z zapisów Strategii ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Zły stan techniczny istnejącego oświetlenia. Konieczność przebudowy na energooszczędne typu LED. Schody „DONIKĄD” są zdewastowane i od kilkunastu lat wyłączone z eksploatacji. Konieczność realizacji zadania wraz z modernizacją otoczenia wokół
schodów.

7 - Kultura

Dla terenu “schodów Donikąd” obowiązuje plan miejscowy, Inwestycja zgodna
z planem pod warunkiem zachowania
ustaleń planu, dla pozostałego terenu
Parku Siemiradzkiego brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
8.1 Adaptacja budynku przy ulicy Obotryckiej na potrzeby Urzędu Miasta bez zagospodarowania
OPIS ZADANIA
Zadanie obejmuje swym zakresem przebudowę wraz z rozbudową budynków: Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (przy ul. Sikorskiego 3-4 w Gorzowie Wlkp.), historycznego Ratusza Miejskiego (przy ul. Obotryckiej 14-16 w Gorzowie Wlkp.) oraz zmianę
zagospodarowania w obrębie ich otoczenia. Zmiana zagospodarowania może również wiązać się z budową nowych obiektów
(w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych), które między innymi będą mogły zostać utworzone w miejscu istniejącego
żłobka oraz budynków warsztatów i garaży Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

69 216 800,00

Informacja poniżej

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu inwestycyjnego ocenianego zadania (np.:
istniejąca dokumentacja projektowa)

Trwa przygotowanie do ogłoszenia konkursu, którego celem jest wyłonienie koncepcji na podstawie której zostanie opracowana dokumentacja projektowa.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

W przypadku budowy budynku na miejscu żłobka wienn zostać zrealizowany inny
obiekt pełniący tę funkcję - np.: planowany przy ul. Maczka.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Na dzień dzisiejszy brak jest możliwości pozyskania bezzwrotnego dofinansowania.
Pod rozwagę brane są - Fundusz Municypalny - zwrotny mechanizm finansowy Banku Gospodarstwa Krajowego. Dedykowany do współfinansowania średniej wielkości
projektów (rewitalizacja i/lub budowa) w zakresie mieszkalnictwa komunalnego, także rewitalizacji budynków użyteczności publicznej. Minimalne zaangażowanie w jeden
projekt: 5-7 mln zł, maksymalne 20-25 mln zł. Forma działania (powołanie spółki celowej
z aportem w postaci np.: budynku UM) nie powoduje wzrostu zadłużenia budżetu JST.
Uruchomiony zostanie do końca września br. Rozważana jest również możliwość realizacji zadania w formule PPP.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Zgromadzenie wszystkich wydziałów Urzędu Miasta w jednym miejscu pozwoli na zaoszczędzenie czasu interesantów. Ponadto, w związku z realizacją zadania, oczekiwany
jest efekt ożywienia gospodarczego centrum Miasta.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Zadanie nie wpłynie negatywnie na jakość środowiska naturalnego.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja znajduje się w obszarze rewitalizacji M2 i będzie miała pozytywny wpływ na
rozwój centrum oraz silne oddziaływanie na funkcjonowanie administracji. Jedna z kluczowych inwestycji w obszarze rewitalizacji.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYMI

Projekt nie wynika z zapisów Strategii ZIT
MOF GW, Przedsięwzięcie jest zgodne ze
Strategią Rozwoju Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Stan techniczny obiektów zabytkowych przeznaczonych na adaptację wymaga jak najszybciej podjęcia działań remontowych.
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Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
8.2 ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
ORAZ UDOTĘPNIANIA DANYCH PUBLICZNYCH
OPIS ZADANIA
Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

8 927 340,00

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny
Lubuskie 2020

85

7 588 239,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Opracowano studium wykonalności projektu. Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 we wrześniu
2015 r. Projekt znajduje się w trakcie oceny merytorycznej.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Projekty komplementarne: 1. E-edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów
gorzowskich techników w roku szkolnym 2011/2012 – etap II, Program Operacyjny
Kapitał Ludzki 2007 - 2013, wartość całkowita projektu 198 530,00 PLN, dotacja 173
217,43 PLN. 2. Lubuski e-Urząd, projekt Województwa Lubuskiego, Miasto Gorzów
WLkp. - Partner projektu, realizacja w latach 2009 -2014, Lubuski Regionalny Program
Operacyjny 2007 - 2013, wartość całkowita projektu 25000000 PLN, dotacja 21 250
000 PLN. 3. Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w Centrum
Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., Lubuski Regionalny Program Operacyjny
2007 - 2013, wartość całkowita projektu 4 340 909,58 PLN, dotacja 3 499 379,36 PLN.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Projekt dobrze wpisuje się w założenia RPO Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój
cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, przyczyniając się do spełnienia celów Programu. Teoretycznie wysokie możliwości realizacji projektu przy wsparciu ze środków zewnętrzych, zależne od decyzji Instytucji Zarządzającej RPO - Zarządu
Województwa Lubuskiego, który podejmuje ostateczną decyzję o dofinansowaniu wybranych projektów z listy rankingowej projektów, które zostaną pozytywnie ocenione
podczas oceny merytorycznej w ramach konkursu.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Realizacja zadania wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na decyzje i pozwolenia, co
zwiększy atrakcyjność miasta jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Inwestycja nie wywiera bezpośredniego wpływu na poprawę środowiska naturalnego.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Oddziaływanie ogólnomiejskie - poprawa jakości usług publicznych. Realizacja projektu
nie jest bezpośrednio związana z procesem rewitalizacji.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju
Województwa Lubuskiego 2020. Projekt
jest zgodny z zapisami Strategii Rozwoju
MOF GW. Nie wynika z zapisów Strategii ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Systemy dziedzinowe nie spełniają wymogów interoperatywności, co powoduje, że nie
jest możliwe przy ich użyciu rozwijanie usług elektronicznych. Brak systemów informatycznych do zbierania i udostępniania danych powoduje ograniczenia w postaci braku
możliwości tworzenia nowoczesnych usług informacyjnych oraz sprawnego realizowania zadań publicznych.

8 - Administracja publiczna

Brak planu, Inwestycja nie powinna wymagać decyzji celu publicznego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
8.3 BUDOWA SALI OBSŁUGI URZĘDU MIASTA
OPIS ZADANIA
Celem jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi klientów/mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego, poprzez: - udzielanie informacji o miejscu, spsoobie i terminie załatwiania spraw w Urzedzie, - wydawanie druków i formularzy niezbednych do
załatwienia spraw w poszczególnych wydziałach i referatach Urzedu oraz uzyskanie pomocy w ich wypełnieniu, - przyjmowanie
wszystkich pism wpływających do Urzędu, w szczególnosci wniosków, podań, pism i skarg, ich rejestracja, nadawanie im biegu, przyjmowanie wszelkich ofert w związku z prowadzonymi przetragami przez Urząd, - wydawanie zaświadczeń, decyzji i zezwoleń.
W ramach utworzenia Biura powstaną następujace stanowiska obsługi: 1) Punkt informacyjny; 2) Kancelaria Urzedu; 3) Stanowisko Wydziału Podatków, Opłat; 4) Stanowisko ds. Obsługi Geodezji i Katastru; 5) Stanowisko Spraw Obywatelskich; 6) Stanowisko
obsługi Wydziału Komunikacji.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

1 645 700,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Brak jest dokumentacji projektowej. W chwili obecnej jest ogłoszony Konkurs dotyczący
wyłonienia wykonawcy który w ramach nagrody konkursowej przygotuje dokumentacje
projektową w oparciu o którą będzie można rozpocząć prace budowlane.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Projekt łaczy się w kompleksowe działania mające na celu uporządkowanie i utworzenie miejsc zarówno pracy jak i właściwej obsługi klientów Urzedu Miasta. Jest komplementarny z całością zadania inwestycyjnego związaną Przebudową, rozbudowa budynku Urzędu Miasta.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliwości finansowania ze źródeł pozabudżetowych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Poczynione prace inwestycyjne przyczynią się do oszczędności finansowych w zakresie
wydatkowania środków związanych z utzrymaniem budynku (koszty ogrzewania, koszty
energii elektrycznej). Poprzez utworzenie nowoczesnego biura obsługi kinta w Urzędzie Miasta, zostanie efektywnie wykorzystana powierzchna budynku.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Wykonane prace inwestycyjne przyczynią się do korzyści ekologicznych w postaci: termomodernizacji, zmiany źródła energii oświetlenia, zastosowanie LED.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Podstawowym zadaniem oddziaływania społecznego jest kształcenie i informowanie
społeczeństwa oraz służenie mu. Poprzez utworzenie odpowiedniej bazy lokalowej,
zadanie inwestycyjne poprawi komunikację, sposób obsługi oraz likiwidację barier architektonicznych wobec osób niepełnosprawnych.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Zgodna ze Strategią MOF GW

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Pilna ze względu na podniesienie jakości obsługi mieszkańców.
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Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
8.4 Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Kazimierza Wielkiego 1
do potrzeb osób niepełnosprawnych
OPIS ZADANIA
Wykonanie windy zewnętrznej w zabytkowym obiekcie zlokalizowanym na działce stanowiacej własność Prezydenta Miasta (obręb 4 Staszica działka nr 803/2) w celu dostosowania go dla potrzeb osób niepełnosprawnych i matek z wózkami.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

145 000,00

PFRON

50

65 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Obecnie prowadzona jest analiza techniczna możliwości wykonania windy. Ze względu
na zabytkowy charakter obiektu niezbędna jest opinia Wojewódzkiego Koserwatora Zabytków. Brak dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest kompelementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Istnieją duże szanse na pozyskanie dofinansowania na przystosowanie budynku dla
potrzeb osoób niepełnosprawnych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Doprowadzenie windy na kondygnację, na której mieści się Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa może wpłynąc na polepszenie dostępu do usług oferowanych przez ZIPH
osobom niepełnosprawnym.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Inwestycja nie wpłynie na poprawę stanu środowiska.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Obiekt znajduje się w obszarze rewitalizacji. Ze względu na fakt, iż jest to obiekt użyteczności publicznej, zasięg oddziaływania obejmuje całe miasto.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna
z zapisami Strategii Rozwoju MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Ze względu na swój charakter - obiekt użyteczności publicznej - realizacja zadania jest
konieczna.

8 - Administracja publiczna

Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
9.1 BUDOWA ŻŁOBKA PRZY UL MACZKA
OPIS ZADANIA
Złobek dla dzieci zaplanowany jest obok zbudowanego Przedszkola nr 17 przy ul. Gen. St. Maczka 21. W ramach zadania planowanowane jest również wykonanie drogi wraz z parkingami

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

6 210 000,00

Program MALUCH

80% nie więcej niż 40 tys.
na 1 dziecko

1 836 735,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Jest wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla żłobka i przedszkola z
dnia 21.12.2007 roku. Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu oraz przy budowie Przedszkola nr 17 wybudowano przyłącze energetyczne dla żłobka.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie z
innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest powiązana z innym zadaniem.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Realizacja projektu jest możliwa w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji
Opieki na Dzieckiem do lat 3 „MALUCH” realizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej. Maksymalna kwota dofinansowania uzależniona jest od liczby miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Program kierowany do JST i wpisuje się w zadania wynikające m.in. ze: Strategii Rozwoju Kraju 2020 i Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 Konkurs będzie ogłoszony po wyborach parlamentarnych – prawdopodobnie w
listopadzie 2015r. Priorytetowo będą traktowane projekty twarde = inwestycyjne

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Stworzenie miejsca opieki nad małymi dziećmi może potencjalnie wpłynąć na zwiększenie aktywności zawodowej rodziców (zwłaszcza kobiet) i szybszy powrót na rynek pracy

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Brak korzyści ekologicznych.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana poza obszarem rewitalizacji; zasięg oddziaływania - ogólnomiejski

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Zgodność ze Strategią Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa
Wlkp. oraz ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020; zadanie nie
wpisuje się w zapisy Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego i
konieczności realizacji

Realizacja zadania w przypadku nie otrzymania dotacji z programu „Maluch” na adaptację i wyposażenie budynku po byłym Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 22 na potrzeby utworzenia żłobka miejskiego dla ok. 100 dzieci w
wieku do lat 3.
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Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
9.2 BUDOWA PRZEDSZKOLA NA OSIEDLU EUROPEJSKIM
OPIS ZADANIA
Przedmiotem zadania jest budowa przedszkola na Oś. Europejskim. Większość mieszkających tam ludzi, to młode rozwojowe
małżeństwa. Proponuje się wybudowanie przedszkola na 100 dzieci.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

7 200 000,00

Budżet własny

Budżet własny

Budżet własny

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Zadanie nie jest rozpoczęte.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest powiązana z innym zadaniem.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Brak możliowści dofinansowania.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Stworzenie miejsca opieki nad małymi dziećmi może potencjalnie wpłynąć na zwiększenie aktywności zawodowej rodziców (zwłaszcza kobiet) i szybszy powrót na rynek pracy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Brak wpływu na poprawę stanu środowiska

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana poza obszarem rewitalizacji, zasięg oddziaływania lokalny.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna
z zapisami Strategii Rozwoju MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Inwestycja pilna do realizacji.

Dla obszaru Osiedla Europejskiego obowiązuje plan
miejscowy, Inwestycja zgodna przy zachowaniu ustaleń
planu (brak wskazania konkretnej lokalizacji przedszkola)

9 - Polityka społeczna i edukacyjna opieka wychowawcza
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
10.1 MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO - STADION LEKKOATLETYCZNY PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO
OPIS ZADANIA
Głównym założeniem inwestycji jest stworzenie kompleksu stadionów lekkoatletycznych, gdzie główny stadion stanowi stadion
lekkoatletyczny kategorii II wg Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Dodatkowo poza PZLA wyposoażono obiekty w boiska do gry
w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej. Nawierzchnie wewnątrz bieżni z trawy naturalnej wykorzystywane również jako sektory
rzutów rzutni do rzutu oszczepem, dyskiem i młotem oraz pchnięcia kulą. Jednocześnie w ramach kompleksu wybudowany
zostanie nowy obiekt zaplecza posadowiony na słupach nad rzeką Kłodawką umożliwiający bezpieczne przemieszczanie się
pomiędzy obiema płytami. Wykonany zostanie remont istniejącego zaplecza, parkingi, system monitoringu, telebimy i bieżnia 60
m pod trybunami.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

31 000 000,00

Ministerstwo Sportu i Turytsyki - Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu; Państwowy
Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

37%

11 500 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Dla tej inwestycji opracowana została koncepcja stadionów lekkoatletycznych z programem funkcjonalno- użytkowym.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja powiązana jest z planowaną w tym rejonie ścieżką rowerową planowaną na
podstawie koncepcji programowo - przestrzennej rozwoju tras rowerowych MOF GW.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Projekt możliwy do realizacji w ramach środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - Planowanie rozwoju strategicznej infrastruktury sportowej, poprzez kwalifikowanie zadań
inwstycyjnych do Programu, odbywa się w układzie wieloletnim - Plan Wieloletni oraz
okresach rocznych - Plan Roczny. Wprowadzenie inwestycji do Planu Wieloletniego
oznacza możliowść przyznania przez Ministra dofinansowania na realizację zadania,
pod warunkiem spełnienia wymagań II etapu aplikowania (zgłoszenie do Planu Rocznego - wnioskodawca uzupełnia zgłoszenie zadania inwstycyjnego, które zostało zakwalifikowane do I etapu) - w ciągu 3 lat od momentu wprowadzenia inwestycji do Planu
Wieloletniego. Ostatecznego wyboru zadań inwestycyjnych oraz ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania na ich realizację dokonuje Minister, na podstawie rekomendacji
Komisji do spraw inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu oraz Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Brak korzyści o charakterze gospodarczym.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Brak korzyści o charakterze ekologicznym.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja znajduje się w obszarze rewitalizacji M1 i znacznie wpłynie na poprawę jego
funkcjonowania.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Projekt nie wynika z zapisów Strategii ZIT
MOF GW Przedsięwzięcie jest zgodne ze
Strategią Rozwoju Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Inwestycja pożądana ze względu na brak stadionu lekkoatletycznego.
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Brak mpzp, potrzeba uzyskania decyzji
cp., którą może wydać tylko inny organ
wskazany przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze.

10 - Infrastruktura sportowa

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
10.2 MODERNIZACJA STADIONU PIŁKARSKIEGO PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ (boiska treningowe+zaplecze)
OPIS ZADANIA
Budowa nowoczesnego obiektu piłkarskiego w miejsce starego. Budowany etapami obiekt zaplanowany na 8 tysięcy miejsc,
z zadaszonymi trybunami, oświetleniem, podgrzewaną murawą oraz całorocznym boiskiem treningowym i zapleczem socjalnym.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

8 400 000,00

Ministerstwo Sportu
i Turystyki - Program
Rozwoju Regionalnej
Infreastruktury Sportowej

ok. 32,4%

2 722 500,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Inwestycja nie rozpoczęta. Brak dokumentacji.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Zadanie nie jest komplementarne z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu jest zakwalifikowanie zadania inwestycyjnego do Programu Wojewódzkiego i akceptacja przez Ministra złożonego
do Ministerstwa wniosku inwestycyjnego. Wnioski składa się cyklicznie raz w roku –
w poprzednich latach był to miesiąc maj. Dofinansowanie objąć możne wyłącznie elementy obiektu dotyczące jego funkcji sportowej w przypadku zadania inwestycyjnego
o charakterze dydaktyczno, widowiskowo, bądź rekreacyjno – sportowym.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

W przypadku dostosowania obiektu do organizacji innych wydarzeń o charakterze targowo - wystawienniczym, można rozpatrzeć inwestycję jako przynoszącą korzyści w postaci pobudzenia przedsiębiorczości.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Brak wpływu o charakterze ekologicznym.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Poza obszarem rewitalizacji. Zasięg regionlany.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Inwestycja wymaga pilnej realizacji.

10 - Infrastruktura sportowa

Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
10.3 BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ
OPIS ZADANIA
Budowany obiekt będzie spełniał funkcje sportowe dla koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki i futsalu. Będzie również dostosowany
do potrzeb sportowców niepełnosprawnych. Możliwość wymiany nawierzchni pozwoli na szybkie dostosowywanie jej do potrzeb
kolejnych dyscyplin lub wydarzeń.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

ok. 45 000 000,00

Fundusz Rozwoju
Kultury Fizycznej

50

22 500 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Faza kompletowania dokumentów.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Brak powiązania z innymi Inwestycjami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Na obecnym etapie brak informacji o możliwości dofinansowania ze źródeł pozabudżetowych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Sama realizacja inwestycji da pracę kilkudziesieciu osobom. Po jej realizacji do obsługi hali należy zatrudnić kilkanaście osób. Sam obiekt podniesie atrakcyjność sportową
miasta. Zmieni się infrastruktura drogowa w rejonie ulicy Słowiańskiej.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Hala sportowa zostanie wybudowana z wykorzystaniem OZE.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Z hali będą mogły korzystać wszystkie drużyny reprezentujące halowe gry sportowe,
między innymi koszykówka, siatkówka, piłka ręczna oraz futsal. Również z obiektu będą
mogli korzystać mieszkańcy Gorzowa.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Miasto nie posiada hali widowiskowo-sportowej. Największy obiekt tego typu w Gorzowie posiada widownię na 1200 miejsc co nie zaspokaja potrzeb podczas imprez sportowych na najwyższym szczeblu.
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Budowa hali jasno wynika ze strategii rozwoju sportu i turystyki Gorzowa Wlkp. do
2026 roku przyjętej uchwałą Rady Miasta
z dnia 16 lutego 2016 r.

10 - Infrastruktura sportowa

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
11.1 Przebudowa z rozbudową istniejących budynków oraz budowa nowego budynku
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej
na działce nr 1782 obr.5 „Śródmieście” przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp
OPIS ZADANIA
Inwestycja dotyczy przebudowy z rozbudową istniejących budynków pochodzących z początku XX w. oraz budowy nowego budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej. Projekt obejmuje m. in. wzmocnienie fundamentów, ocieplenie ścian, montaż kolektorów słonecznych, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych, całkowity remont pomieszczeń oraz zakup sprzetu specjalistycznego. Obiekt znajduje się pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków (układ
urbanistyczny Nowego Miasta). Źródło dofinansowania w wysokości ok. 5mln zł z budżetu Wojewody Lubuskeigo, część ze środków firm ubezpieczeniowych, pozostała kwota 3,4mln z budżetu miasta Gorzowa Wlkp. Inwestycja rozłożona na lata 2013-2020.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

8 510 000,00

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

budżet
woj. Lubuskiego

59%

5 010 000,00

budżet miasta
Gorzowa Wlkp.

40%

3 400 000,00

środki firm
ubezpieczeniowych

1%

110 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Koncepcja architektoniczna i kosztorys inwestorski, pozwolenie na budowę, podpisana
umowa z wykonawcą, Inwestycja w trakcie realizacji.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Zadanie nie jest komplementarne z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Budynki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp. nie zostały wpisane do rejestru zabytków województwa lubuskiego i nie mogą uzyskać dotacji celowej z budżetu Województwa Lubuskiego
(uchwała Sejmiku) i z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub robót budowlanych udzielana jest tylko w przypadku zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie wpływa na rozwój gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie pośrednio na ograniczenie emisji gazów i pyłów do
powietrza, a tym samym na poprawę jakości powietrza.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja realizowana w obszarze rewitalizacji. Zasięg oodziaływania ogólnomiejski.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii Rozwoju MOF GW, ze Strategią ZIT oraz
ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Zadanie pilne do realizacji.

11 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Brak planu miejscowego.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
12.1 Budowa Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w bezpośrednim sąsiedztwie
Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
OPIS ZADANIA
Baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ma zostać wybudowana na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie, w bezpośrednim sąsiedztwie działającego od 2014 r. nowego lądowiska dla medicopterów. W jej skład mają wejść między innymi: hangar, stacja paliw, płyta postojowa, pas startowy, pomieszczenia socjalno-administracyjne, oświetlenie lądowiska, wyposażenie
radiowe i nawigacyjno-naprowadzające. Do momentu otwarcia bazy właściwej planowane jest uruchomienie bazy o charakterze
tymczasowym.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

3 000 000,00

Projekt współfinansowany
przez Miasto Gorzów oraz
Samorząd Województwa
Lubuskiego.

Urząd Miasta Gorzowa
Wlkp. oraz Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego pokrywają po
50% kosztów budowy.

Udział UM w wysokości
3 000 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Przyznana i uprawomocniona decyzja celu publicznego na bazę tymczasową. Decyzja
celu publicznego na bazę docelową czeka na uprawomocnienie. Rozpisano przetarg na
wykonanie dokumentacji technicznej.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest kompelementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Inwestycja finansowana z budżetu Miasta.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Zmniejszenie potencjanego zagrożenia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego związanego z obsługą śmigłowców.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Oddziaływanie regionalne.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Strategia Rozwoju
Województwa Lubuskiego 2020, Strategia
Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Podstawowy zasięg działania śmigłowca EC 135 wynosi 80 km i teoretycznie jest osiągany w ciągu 22 minut. Niestety Gorzów Wielkopolski jest wciąż białą plamą na mapie
działania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Rejon operacyjny działania śmigłowców
– według oficjalnych danych ze strony LPR – startujących z Zielonej Góry, Poznania czy
Szczecina sięga w najlepszym wypadku terenu gmin sąsiadujących od północy, południa i wschodu z Gorzowem Wielkopolskim. Nie oznacza to oczywiście braku lotów
LPR w naszym regionie, jednak czas oczekiwania na transport lotniczy z wspomnianych
baz HEMS jest znacznie wydłużony. Co w przypadkach krytycznych może zdecydować
o czyimś życiu lub śmierci. Zadanie pilne do realizacji.
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Brak planu miejscowego.

12 - Ochrona zdrowia

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
MZK
SYSTEM ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GORZOWIE WLKP.
– TABOR TRAMWAJOWY I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
OPIS ZADANIA
Zakres rzeczowy projektu dotyczy głównie zakupu 14 nowych wagonów tramwajowych oraz modernizacji hali tramwajowej i stacji obsługi, systemu monitoringu torów odstawczych. Projekt jest nakierowany na podniesienie jakości usług publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp. oraz zintegrowanie go w jeden spójny, metropolitarny system transportowy. Cele projektu
zakładają rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego. Dzięki podejmowanym działaniom nastąpi zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w mieście, poprawa płynności ruchu i ograniczenie
negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

122 149 432,94

POIiŚ, MZK

75

74 572 239,60

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Podpisana została deklaracja o przygotowaniu projektu, przygotowane zostały projekty
dokumentacji przetargowych na studium wykonalności, zakup taboru tramwajowego,
modernizację hali tramwajowej i stacji obsługi, systemu monitoringu torów odstawczych, powołana została i funkcjonuje jednostka realizująca projekt, rozpoczął się proces wyboru instytucji i formy prefinansowania projektu.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Projekt jest ściśle powiązany z realizowanym przez miasto Gorzów Wlkp. Projektem
„System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Finansowanie ze żródeł pozabudżetowych zapewnione dzięki wpisaniu na listę projektów priorytetowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
z priorytetu VI – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

• zwiększenie dostępności komunikacyjnej;
• skrócenie czasu przejazdu;
• wzrost liczby pasażerów tramwajów;
• poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących;
• poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

• stworzenie alternatywy dla komunikacji indywidualnej;
• ochrona środowiska poprzez wsparcie transportu niskoemisyjnego;

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Inwestycja ma olbrzymi wymiar społeczny, gdyż w sposób fundamentalny zmieni jakość
komunikacji publicznej - jednej z podstawowych usług świadczonych przez Miasto jego
mieszkańcom.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii Rozwoju MOF GW, zapisami Strategii
Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020,
oraz wynika z zapisów Strategii ZIT.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Inwestycja pilna i potrzebna. Wynika to ze stanu infrastruktury tras tramwajowych i taboru oraz perspektyw rozwojowych Miasta.

Jednostki miasta

Na części obowiązują plany: m.in.. Zajezdnia tramwajowa, ul. Sikorskiego od
ul. Jancarza do ul. Dworcowej - Inwestycja
zgodna z planami, ul. Pomorska, ul. Podmiejska, na pozostałych częściach - brak
planów.
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
PWiK
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
OPIS ZADANIA
1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 w powiązaniu z projektem pn. “Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6” - efekt ekologiczny.
2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Związku Celowego Gmin MG-6 w tym: o długości około 12 km w ul. Szczecińskiej, Kołobrzeskiej, Pyrzyckiej oraz Wylotowej w Gorzowie Wlkp.
3. Wykupy sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej przez osoby fizyczne i prawne.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

17 400 000,00

środki własne

41%

7 200 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

1. W ramach przedmiotowego zadania w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata
2016-2023 przewidziano realizację trzech inwestycji (Faza 3, 4, 5). Na realizację przedmiotowych inwestycji podpisano Umowy z wykonawcami robót budowlanych z terminem realizacji: Faza 3 i 4 - 15.04.2016r., Faza 5 - 06.06.2016 r. 2. W opracowaniu
dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wylotowej. 3.
Podpisano porozumienia na wykup sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Wlkp. w ul.
Żeglarskiej, Uroczej i na terenie Zatorza oraz w Baczynie w ul. Owocowej i w Chwalęcicach w ul. Stawowej.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Związku Celowego Gmin
MG-6 w tym: o długości około 12 km w ul. Szczecińskiej, Kołobrzeskiej, Pyrzyckiej oraz
Wylotowej w Gorzowie Wlkp. winna zostać poprzedzona działaniami administracyjnymi
zmierzajacymi do uregulowania spraw własnościowych działek przeznaczonych do ruchu drogowego a także określeniem przez UM niwelety dróg

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

PWiK zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze środków POIiŚ dla zadania Rozbudowa
sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Związku Celowego Gmin MG-6 w tym: o długości
około 12 km w ul. Szczecińskiej, Kołobrzeskiej, Pyrzyckiej oraz Wylotowej w Gorzowie
Wlkp.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Budowa sieci kanalizacyjnej może wpływać na lokowanie podmiotów gospodarczych
i koszty ich funkjconowania

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Przedmiotowe zadanie wpływa na poprawę jakośći środowiska naturalnego. Budowa
kanalizacji sanitarnej i podłączenie mieszkańców do sieci powoduje zmniejszenie ilości
przydomowych zbiorników bezodpływowych, często nieszczelnych, powodujących zanieczyszczenie gruntów i wód.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Lokalny.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW oraz WPRIMOUWK,

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Realizacja przewidziana w latach 2016-2023 (zgodnie z WPI na lata 2016-2023)
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Jednostki miasta

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
PWiK
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
OPIS ZADANIA
1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 w tym: o długości około 8 km w ul. Niwickiej, Półwiejskiej, Zielnej, Ludowej w Gorzowie Wlkp.
2. Wykupy sieci wodociągowych realizowanych przez osoby fizyczne i prawne.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

8 900 000,00

środki własne i środki
pomocowe

ok. 4,7%

420 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 w tym:
o długości około 8 km w ul. Niwickiej, Półwiejskiej, Zielnej, Ludowej w Gorzowie Wlkp.
a. Budowa sieci wodociągowej DN 110 mm w odcinku od skrzyżowania ul. Piaskowej
z ul. Półwiejską do wysokości dz. nr ew. 803 w ul. Krasickiego w Gorzowie Wlkp.” –
w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej.
b. Budowa rurociągu DN 110 mm w ul. Półwiejskiej do skrzyżowania ul. Kasprzaka z ul.
Piaskową w Gorzowie Wlkp. - w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej.
c. Budowa sieci wodociągowej w ul. Jutowej oraz Fabrycznej w Gorzowie Wlkp. – wykonano dokumentację projektową.
d. Budowa sieci wodociągowej ul. Sąsiedzka w Deszcznie – na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.
e. Budowa sieci wodociągowej ul. Skromna w Łagodzinie - na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.
2. Podpisano porozumiena na wykup sieci wodociągowej w Gorzowie w ul. Granitowej,
Tymiankowej, Odlewników, w miejscowości Wawrów, Gralewo, Łagodzin, Kłodawa,
Baczyna w ul. Czereśniowej, Os. Poznańskie ul. Wylotowa, Janczewo ul. Jabłoniowa
oraz w miejscowości Białobłocie.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

nie dotyczy

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

PWiK zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze środków POIiŚ dla zadania Budowa
sieci wodociągowej DN 110 mm w odcinku od skrzyżowania ul. Piaskowej z ul. Półwiejską do wysokości dz. nr ew. 803 w ul. Krasickiego w Gorzowie Wlkp. oraz Budowa
rurociągu DN 110 mm w ul. Półwiejskiej do skrzyżowania ul. Kasprzaka z ul. Piaskową
w Gorzowie Wlkp.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Lokalny.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW oraz WPRIMOUWK,

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Realizacja przewidziana w latach 2016-2023 (zgodnie z WPI na lata 2016-2023).

Jednostki miasta

MPZPM
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
PWiK
MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ
NA TERENIE MIASTA GORZOWA WLKP. I GMIN OŚCIENNYCH
OPIS ZADANIA
1. Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy o długości około 16 km. Prace będą realizowane z uwzględnieniem przeprowadzanych
analiz awaryjności sieci oraz rocznych przeglądów stanu technicznego, planowanych remontów dróg.
2. Wymiana sieci wodociągowej zawierającej azbest w Kłodawie i Gorzowie Wlkp.
3. Zakup urządzeń do oczyszczenia sieci wodociągowej metodą SesQuest (PROTE).
4. Uzupełnienie armatury na sieciach rozdzielczych i przesyłowych, izolacja rurociągów w tym stalowego pod mostem na kanale Ulgi.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA
15 500 000,00

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
środki własne i środki
pomocowe

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

55%

8 580 000,00

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

1. Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy o długości około 16 km. Prace będą realizowane z uwzględnieniem przeprowadzanych analiz awaryjności sieci oraz rocznych
przeglądów stanu technicznego, planowanych remontów dróg.
a. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp. – wykonano projekt, w trakcie przygotowywania wyboru wykonawcy na roboty budowlane (porozumienie z Urzędem Miasta).
b. Przebudowa ul. Warszawskiej etap II od Dziewięciu Muz do Cichońskiego - projekt
wykonał UM, w trakcie przygotowywania wyboru wykonawcy na roboty budowlane
(porozumienie z Urzędem Miasta).
c. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej i Towarowej w Gorzowie Wlkp. – wykonano projekt, ogłoszony przetarg na roboty budowlane (porozumienie z Urzędem
Miasta).

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Niżej wymienione zadania powiązane są z Inwestycjami realizowanym przez Urzad Miasta. PWiK podpisało z Urzędem Miasta porozumienia określajace zasady realizowania
przedmiotowych zadań.
a. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.
b. Przebudowa ul. Warszawskiej etap II od Dziewięciu Muz do Cichońskiego
c. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej i Towarowej w Gorzowie Wlkp.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

PWiK zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze środków POIiŚ dla zadania Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp., Przebudowa ul. Warszawskiej
etap II od Dziewięciu Muz do Cichońskiego, Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej i Towarowej w Gorzowie Wlkp.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Podniesienie gwarancji dostaw wody wpłynie pozytywnie na procesy planowania produkcji i lokalizacji podmiotów gospodarczych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Zmiejszenie strat wody, eliminacja rur azbezto-cementowych.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Lokalny.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW oraz WPRIMOUWK.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Realizacja przewidziana w latach 2016-2023 (zgodnie z WPI na lata 2016-2023)
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Jednostki miasta

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
PWiK
MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
OPIS ZADANIA
1. Modernizacja kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości około 1,8 km na terenie Związku Celowego Gmin MG-6, w tym: pod
rzeką Wartą od ul. Fabrycznej do ul. Jancarza, w Łupowie od PS-7 do PS-8.
2. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Gorzowie Wlkp. i Gminach Związku Celowego.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

13 000 000,00

środki własne i środki
pomocowe

50%

6 600 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

W przygotowaniu dokumenty celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych na “Renowację kanałów sanitarnych w ul. Bora Komorowskiego, Walczaka, Urocza, Kazimierza
Wielkiego, Plac Staromiejski”.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest kompelementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

PWiK zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze środków POIiŚ dla zadania Renowacja
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Gorzowie Wlkp. i Gminach Związku Celowego

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawę jakości środowiska naturalnego poprzez
modernizację kanalizacji sanitarnej i wyeliminowanie nieszczelności kanałów.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Lokalny.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW oraz WPRIMOUWK,

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Realizacja przewidziana w latach 2016-2023 (zgodnie z WPI na lata 2016-2023).

Jednostki miasta

MPZPM
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
PWiK
MODERNIZACJA OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ ZWIĄZANYCH Z DOSTAWĄ I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW
OPIS ZADANIA
1. Modernizacja przepompowni ścieków, w tym: PS-3 ul. Poznańska, PS-8 w Łupowie, CPS ul. Sikorskiego w zakresie technologii
tłoczenia ścieków, eliminowania substancji złowonnych.
2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. w zakresie poprawy jej energochłonności, optymalizacji procesów technologicznych oraz komunikacji.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

10 200 000,00

środki własne i środki
pomocowe

52%

5 340 000,00

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

1. Zmodernizowano przepompownie ścieków PS 3 ul. Poznańska i PS 8 Łupowo.
2. W przygotowaniu postępowanie na wybór wykonawcy dla zadania „Zakup i montaż i oraz wpięcie w system AKPiA nowych urządzeń pomiarowych oraz rozbudowa
Centralnej Dyspozytorni w zakresie wykonania pełnej wizualizacji części ściekowej
Oczyszczalni i ujednolicenie systemu SCADA” oraz “Dostawa i montaż dmuchaw technologicznych”.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest kompelementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

PWiK zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze środków POIiŚ dla zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. w zakresie poprawy jej energochłonności,
optymalizacji procesów technologicznych oraz komunikacji.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Modernizacja przepompowni ścieków wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego poprzez eliminację sybstancji złowonnych, poprawa sprawności dmuchaw
w oczyszczalni ścieków wpłynie na ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną i tym samym wpłynie na emisję CO2 do atmosfery

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Lokalny.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW oraz WPRIMOUWK,

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Realizacja przewidziana w latach 2016-2023 (zgodnie z WPI na lata 2016-2023)
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Jednostki miasta

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
PWiK
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
OPIS ZADANIA
1. Modernizacja systemu pomiaru i odczytu wodomierzy polegających na wprowadzeniu w Gorzowie Wlkp. oraz w gminach
ościennych radiowego systemu odczytu wskazań wodomierzy.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

400 000,00

Środki własne

Środki własne

Środki własne

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Zrealizowano zakres przewidziany w WPI na 2016 rok.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest komplementarna z innym zadaniem

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Środki własne

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Inwestycja nie ma wpływu na poprawę środowiska.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Zasięg lokalny.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Realizacja przewidziana w latach 2016-2017 (zgodnie z WPI na lata 2016-2023)

Jednostki miasta

MPZPM
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
PWiK
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
ORAZ MONITORINGU SIECI WOD-KAN (PUNKTY POMIAROWE)
OPIS ZADANIA
1. Modernizacja posiadanej infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa wraz z rozbudową powiązań międzyobiektowych na
terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz wdrożenie GIS Systemu Informacji Przestrzennej wraz z obiektowaniem dla całości eksploatowanych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA
2 500 000,00

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
środki własne i środki
pomocowe

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

43%

1 099 900,00

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

1.a. Wdrożenie GIS i obiektowanie sieci wod-kan – Opracowano zakres rzeczowy i studium wykonalności. W ramach konkursu RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 złożono
wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – 5 i 9 oraz Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną, przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu - kwiecień 2016. Wartość
projektu: wydatki ogółem 1 591 620,00, koszty kwalifikowane 1 294 000,00, dofinansowanie 1 099 900,00.
1.b. Rozbudowa infrastruktury – rozbudowa systemów monitoringu i sterowania, powiązania międzyobiektowe - uszczegóławiany jest zakres zadania, dobierana technologia komunikacji. Typowane są obiekty do objęcia ich monitoringiem.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

nie dotyczy

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

PWiK zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze środków EFRR dla zadania Wdrożenie
GIS i obiektowanie sieci wod-kan

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Inwestycja nie wpływa na poprawę środowiska.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Zasięg lokalny

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW oraz WPRIMUWK

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Realizacja przewidziana w latach 2017-2023 (zgodnie z WPI na lata 2016-2013)
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
PWiK
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH.
OPIS ZADANIA
1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody: „Siedlice”, „Centralny”, „Kłodawa”, “Maszewo” i Sieciowa Stacja Pomp “Górczyn” oraz
pozostałych sieciowych pompowni wody zasilających sieć miejską oraz częściowo gminy Kłodawa, Lubiszyn, Bogdaniec, Santok i Deszczno. Modernizacja ma na celu poprawę parametrów wody uzdatnianej oraz poprawę gospodarki cieplnej na tych
obiektach.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

10 000 000,00

środki własne

środki własne

środki własne

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OPIS

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

1. Modernizacja SUW Kłodawa - termomodernizacja budynku wraz z modernizacją centralnego ogrzewania - został wyłoniony wykonawca, podpisanno umowę i przekazano plac budowy.
2. Modernizacja SUW Siedlice - termomodernizacja budynków wraz z modernizacją
ogrzewania - wykonanie projektu.
3. Modernizacja SP Górczyn - termomodernizacja budynku wraz z modernizacją centralnego ogrzewania - został wyłoniony wykonawca, podpisano umowę i przekazano
plac budowy.
4. Modernizacja SUW Maszewo - opracowanie dokumentacji przed ogłoszeniem postępowania na wybór wykonawcy projektu.
5. Renowacja lub wymiana jednej nitki rurociągu DN 600 pomiędzy węzłem nr 2, a węzłem nr 3 oraz renowacja lub wymiana trzech rurociągów DN 600 pomiędzy węzłem
nr 3, a węzłem nr 4 (przejście przez kanał i wał przeciwpowodziowy) wraz z wymianą
węzłów zasuw - opracowanie dokumentacji przed ogłoszeniem postępowania na wybór wykonawcy projektu.

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest kompelementarna z innymi zadaniami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Środki własne.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Inwestycja nie ma wpływu na wzrost gospodarczy.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Termomodernizacja obiektów wpłynie zmniejszy zapotrzebowanie obiektów na ciepło
co przełoży się na ograniczenie emisji CO2.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Lokalny.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Inwestycja jest zgodna z zapisami Strategii
Rozwoju MOF GW oraz WPRIMOUWK,

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Realizacja przewidziana w latach 2016-2023 (zgodnie z WPI na lata 2016-2023)

Jednostki miasta

MPZPM
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KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZGM
REMONT MIESZKAŃ SOCJALNYCH
OPIS ZADANIA
Przedsięwzięcie Miasta Gorzowa Wlkp. mające na celu pozyskania lokali socjalnych

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

% DOFINANSOWANIA

KWOTA

7 774 365,24

Miasto Gorzów Wlkp., BGK

45

3 498 464,34

KRYTERIA OCENY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO
STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI
określenie zakończonej fazy procesu
inwestycyjnego ocenianego zadania
(np.: istniejąca dokumentacja projektowa)

Przygotowano dokumentację oraz wystąpionow z wnioskiem do BGK o usdzielenie finasowego wsparcia

KOMPLEMENTARNOŚĆ powiązanie
z innymi zadaniami inwstycyjnymi - informacja czy dana Inwestycja jest uzależniona lub powiązana z realizacją
innego zadania inwestycyjnego.

Inwestycja nie jest powiązana z żadnymi innymi projektami.

OCENA WYSOKOŚCI FINANSOWANIA
ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
określenie możliwości pozyskiwania
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł
finansowania

Rządowy Program Wsparcia Finansowego z Funduszu Dopłat socjalnych, mieszkań
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

KORZYŚCI O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, pobudzenie przedsiębiorczości, atrkacyjności
inwstycyjnej, wpływ na zmniejszenie
bezrobocia.

Pozyskanie mieszkań socjalnych.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM oreślenie wpływu inwstycji
na poprawę jakości środowiska naturlanego

Brak wpływu na środowisko.

ZASIĘG/ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI
zasięg oddziaływania inwestycji w wymiarze społecznym

Zadanie pozytywnie wpłynie na sytuację społeczną.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYM

Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju
Województwa Lubuskiego 2020. Projekt
jest zgodny z zapisami Strategii Rozwoju
MOF GW.

OCENA PILNOŚCI I POTRZEBY REALIZACJI określenie stanu technicznego
i konieczności realizacji

Brak wystarczającej liczby mieszkań socjalnych powoduje, że realizacja zadania jest pilna.
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Inwestycja jest zgodna z założeniami
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Ośrodka Wojewódzkiego Gorzów Wlkp.

Jednostki miasta

